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VUITA PREȘEDINTELUI
GERALD R. FORD IN ROMÂNIA
O NOUĂ CONTRIBUȚIE LA PRIETENIA, ÎNȚELEGEREA Șl COLABORAREA 
DINTRE POPOARELE ROMÂN SI AMERICAN, LA TRADIȚIA PREȚIOASĂ 
A DIALOGULUI CONSTRUCTIV' STATORNICIT INTRE CELE DOUĂ ȚĂRI

Călduroasă ceremonie 
de rămas bun 

pe aeroportul Otopeni

Solemnitatea semnării și ratificării unor 
importante documente româno-americane

I

Duminică, 3 august, a avut loc, la Castelul Peleș din Sinaia, solemnitatea semnării și ratificării unpr importante documente româno-americane, care consfințesc dorința celor două țări și popoare de a extinde și aprofunda relațiile de prietenie și colaborare dintre ele, în folosul lor și în interesul afirmării politicii de pace, înțelegere și rodnică conlucrare între națiuni.’reședințele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford, au semnat, în cadrul a- cestei ceremonii, Comunicatul comun cu privire la vizita oficială în România a șefului statului american și a doamnei Elisabeth Ford.In dorința de a marca însemnătatea deosebită a acordului privind relațiile comerciale dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gerald R. Ford au semnat, în același cadru solemn, instrumentele de ratificare a Acordului. Aceste documente de ratificare poartă, de asemenea, semnăturile miniștrilor de externe ai României și Statelor Unite ale Americii, George Macovescu și Henry Kissinger. Cei doi miniștri de externe au semnat, apoi, procesul verbal de efectuare a schimbului instrumentelor de ratificare.Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gerald R. Ford au rostit alocuțiuni, urmărite cu interes și subliniate cu aplauze de cei prezenti la solemnitate.Cei doi șefi de stat s-au felicitat cu căldură, și-au string cu cordialitate mîinile.La ceremonia semnării au participat tovarășii Manea Mănes- cu, Emil Bobu, Ștefa/n Voitec, Ilie Verdeț, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popescu, loan Ursu, alte persoane oficiale.Au luat parte Harry G. Barnes jr., ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Robert T. Hartmann, consilier al președintelui, Ronald S. Ne- ssen, secretarul pentru presă al președintelui, general-locotenent Brent Scowcroft, adjunct al asistentului președintelui pentru problemele securității naționale. Richard B. Cheney, adjunct al asistentului președintelui. Helmut Sonnenfeldt, consilier la Departamentul de stat, Arthur Hartman, asistent pentru problemele europene al secretarului de stat.în încheierea solemnității, președintele Nicolae Ceaușescu, și președintele Gerald Ford, au închinat o cupă de șampanie pentru prietenia și colaborarea dintre țările și popoarele noastre.

Cuvîntul președintelui 
NICOLAE CEAUȘESCU

Cuvîntul președintelui 
GERALD R. FORDDomnule președinte,Domnilor și tovarăși,Aș dori să exprim satisfacția mea pentru semnarea Comunicatului cu privire la rezultatele vizitei dumneavoastră, domnule președinte, în România, ale convorbirilor ce le-am avut împreună, și care exprimă dorința de a extinde colaborarea noastră în toate domeniile și de a conlucra mai susținut în înfăptuirea unei politici de pace și colaborare pe plan internațional.în același timp am semnat și documentele prin care cele două țări ale noastre asigură intrarea în vigoare a Acordului Comercial și se realizează schimbul instrumentelor de ratificare. Prin aceasta se creează un cadru juridic mai bun pentru conlucrarea economică între țările noastre.Aș dori să exprim satisfacția mea. a guvernului, a poporului român pentru faptul că relațiile dintre România și Statele Unite sînt așezate pe o bază reciproc avantajoasă ; că țările noastre doresc să aplice în domeniul e- conomic principiile reciproc a- vantajoase ale clauzei națiunii celei mai favorizate.Am avut în aceste zile convorbiri asupra multor probleme cu privire la relațiile dintre cele două țări ale noastre, cît și la o serie de aspecte ale vieții internaționale care preocupă astăzi lumea și de care cele două state sînt interesate. Sînt bucuros să pot constata că din a- ceste convorbiri a reieșit preocuparea și dorința comună de a
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găsi soluții politice unor probleme delicate, de a asigura cursul destinderii, colaborării și păcii în lume.Iată de ce aș dori să subliniez cu multă satisfacție că vizita dumneavoastră în România — deși scurtă — se încheie cu rezultate deosebit de pozitive atît in ce privește relațiile și perspectiva dezvoltării acestora dintre România și Statele Unite, cît și necesitatea unor acțiuni puse în serviciul păcii și colaborării, a făuririi unei lumi mai drepte și mai bune pe planeta noastră.într-un fel, s-ar putea spune că însuși acest cadru natural de la munte, în care am purtat convorbirile a creat un climat favorabil care sper că se va reflecta în continuare în colaborarea dintre țările noastre și dintre noi înșine.Aș dori să urez o colaborare tot mai rodnică între România și Statele Unite, și să conlucrăm împreună în folosul popoarelor noastre și al cauzei păcii. (A- plauze).

La încheierea convorbirilor oficiale In vizită la Castelul Peleș

• Primire cordială, sărbătorească la sosirea în Capitală ® Convorbiri oficiale © Dineul oferit de președintele Nicolae Ceausescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu în onoarea președintelui Gerald Ford și a doamnei Elisabeth Ford © Pe Valea Prahovei și în stațiunea Sinaia î
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Domnule președinte.
Distinși oaspeți,Doresc să subliniez această apreciere deosebită pe care o dăm călduroasei ospitalități dovedită de dumneavoastră șl de poporul român.A fost o experiență minunată pentru doamna Ford și pentru mine personal, îmbogățită prin faptul că am avut posibilitatea să ne întîlnim cu atîția români, un prilej excelent de a vedea nu numai Bucureștiul, dar și superba regiune a țării dumneavoastră în care ne găsim astăzi.în special, vă slnt recunoscător pentru prilejul de a fi avut discuții prietenești, constructive și sincere cu dumneavoastră, nu numai cu referire la relațiile bilaterale, dar și asupra problemelor pe care le avem în vedere pe plan mondial.în ultimii cîțiva ani, domnule președinte, ați avut un rol de frunte, deosebit de important In 

realizarea Intre țara dumneavoastră și țara mea a unor schimburi tot mai largi pe plan științific, cultural, economic, iar rezultatele acestora sînt reciproc avantajoase. Documentele pe care le-am semnat acum creează posibilitatea creării unui asemenea tip de relații economice între țara dumneavoastră și țara mea care să sporească prosperitatea ambelor state, să facă viața poporului dumneavoastră, ca și a poporului meu, mai bogată și, totodată, să contribuie la rezolvarea problemelor pe plan mondial.Ceea ce am semnat astăzi In numele țării mele, a primit sprijinul guvernului nostru, ca și al forului nostru legislativ și, prin urmare, este vorba de un contract real, adevărat, între țările noastre, care realizează reciproc beneficii de pe urma acestor documente.Vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră, mulțumesc poporului român 1 (Aplauze).

NICOLAE CEAUȘESCU: „Vreau să 
apreciez încă o dată rezultatele 
convorbirilor avute și ale întregii 
vizite pe care ați făcut-o 
în România. Sper să continuăm 
aceste contacte în același mod 

fructuos*  |
GERALD R. FORD: „împărtășesc 
aprecierile dumneavoastră și do
resc ca și in viitor să conlucrăm la 

fel de bine.“
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Vizita președintelui Gerald R. Ford in România

au salutat cu căldură pe președinții Nicolae 
continuă a relațiilor dintre cele două țăriLa invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nioolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, simbătă după-amiază au sosit în Capitală, intr-o vizită oficială in tara noastră, președintele Statelor Unite ale Americii. Gerald R. Ford, împreună cu soția, Elisabeth Ford.Actuala întilnir» dintre președinții Nieolaa Ceaușescu și Gerald Ford este menită să deschidă noi perspective extinderii, și aprofundării relațiilor dintre cele două țărij corespunzător dorinței și intereselor ambelor popoare. Ea reprezintă, în același timp, o contribuție majoră la cauza păcii, securității și colaborării rodnice între națiuni. Evoluția favorabilă a raporturilor româno-americane confirmă adevărul de mare importanță principială și practică potrivit căruia este nu numai necesar, dar și posibil ca între toate țările, indiferent de sistemul lor social- politic, de mărimea lor, să se stabilească relații de egalitate în drepturi și respect reciproc, o conlucrare fructuoasă, că soluționarea durabilă și justă a problemelor internaționale care confruntă omenirea reclamă participarea activă a tuturor statelor, mari, mijlocii sau mici, contribuția lor efectivă la edificarea unei lumi mai drepte și mai bune.Iată temeiurile profunde pentru care opinia publică din tara noastră intimpină cu oaldă cordialitate pe președintele Gerald Ford, salută cu satisfacție vizita sa în România.... Ceremonia sosirii înalților oaspeți americani a avut loc pe aeroportul Otopeni, care cunoaște atmosfera caracteristică marilor evenimente politice. Pe frontispiciul salonului oficial se află portretele celor doi președinți, încadrate de drapelele de stat ale României și Statelor Unite. Mari pancarte poartă înscrise, în limbile română și engleză. urările : ..Bun venit în Republica Socialistă România Excelentei Sale, domnul Gerald Ford, președintele Statelor Unite ale Americii !“, „Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie și colaborare dintre România și Statele Unite ale Americii, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale !“, „Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul american !“, „Trăiască pacea și colaborarea dintre toate popoarele lumii !“.Aeronava prezidențială. însoțită de avioane cu reacție ale forțelor noastre armate, își face a- pariția deasupra aeroportului la ora 16.15. apoi aterizează.La coborirea din avion președintele Gerald R. Ford si Elisabeth Ford sint întîmpinați cu cordialitate de președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu. Cei doi președinți își string îndelung mîi- nile.La rîndul lor, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Elisabeth Ford se salută cu căldură.Președintele Gerald R. Ford este însoțit în această vizită de Henry A. Kissinger, secretar de stat și asistent al președintelui pentru problemele securității naționale, Robert T. Hartmann, consilier al președintelui, Ronald 

S. Nessen. secretarul pentru presă al președintelui, general- locotenent Brent Scowcroft, adjunct al asistentului președintelui pentru problemele securității naționale, Richard B. Cheney, adjunct al asistentului președintelui, Helmut Sonnenfeldt, consilier la Departamentul de Stat, Arthur Hartman, asistent pentru problemele europene al secretarului de stat.In întîmpinarea înalților oaspeți americani au venit, de asemenea; tovarășii Manea Mănes- cu. Emil Bobu, Ștefan Voitec, Emil Drăgănescu Janos Faze- kas. Petre Lupu, Paul Nicules- cu. Gheorghe Oprea, Gheorghe Pană, Ion Pățan, Dumitru Popescu. Iosif Uglar, Nicolae Gio- san. Ion loniță, Ioan Ursu, Angelo Miculescu, viceprim-minis- tru al guvernului, George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe. alți membri ai guvernului. conducători de instituții centrale, personalități ale vieții științifice și culturale, generali.Sint de față ambasadorul României la Washington, Corne- liu Bogdan, și Harry Barnes jr., ambasadorul S.U.A. la București.Un grup de pionieri oferă buchete de flori președinților Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Elisabeth Ford.Comandantul gărzii de onoare prezintă raportul. Sînt intonate apoi imnurile de stat ale Statelor Unite ale Americii și Republicii Socialiste România. în vreme ce. in semn de salut, răsună douăzeci și una de salve de artilerie.Președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald R. Ford trec în revistă garda de onoare.Ceremonialul sosirii continuă cu prezentarea șefilor misiunilor diplomatice acreditați la București. a persoanelor oficiale române sosite în întîmpinare.Cei doi șefi de stat urcă apoi pe podiumul special . amenajat. Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gerald Ford rostesc alocuțiuni, urmărite cu interes de toți cei prezenti, după care își string mîinile încă o dată, cu căldură.Miile de cetățeni ai Capitalei aflați pe aeroport fac o însuflețită manifestație de simpatie președinților Nicolae Ceaușescu si Gerald Ford, aclamă pe șefii de stat ai celor două țări.în aplauzele si uralele mulțimii. care flutură stegulețe pur- tînd culorile României si Statelor Unite, cei doi președinți părăsesc aeroportul, într-o mașină escortată de motocicliști.Aceeași atmosferă domnește de-a lungul întregului traseu străbătut de coloana oficială. Pe marile artere ale Bucureștiului flutură drapelele de stat ale celor două țări, se află panouri și eșarfe pe care sînt înscrise cuvinte de salut, urări de progres, prosperitate și pace poporului american. Zecile de mii de cetățeni ai Capitalei salută eu căldură pe președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford. . își reafirmă sentimentele prietenești față de poporul american.în Piața Scînteii, președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford sînt întîmpinați de oficialitățile consiliului popular municipal.Aici, primarul general al Ca

pitalei, Gheorghe Cioară, a în- mînat președintelui Gerald Ford cheia orașului București.Vă rog să-mi permiteți a spus el — ca în numele Consiliului popular al municipiului București să vă urez dumneavoastră, mult’ stimate domnule președinte Gerald Ford și stimată doamnă Elisabeth Ford, oaspeților americani care vă Însoțesc, un cordial bun venit.Pe dumneavoastră, mult, iubite și ' stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. pe dumneavoastră, mult stimată tovarășă Elena Ceaușescu. comuniștii, toți cetățenii Bucureștiului vă salută cu multă dragoste și respect.Vă rog să-mi permiteți, domnule președinte Gerald Ford, să vă înminez cheia orașului București ca simbol al ospitalității cetățenilor capitalei Republicii Socialiste România, al stimei și considerației fată de poporul american, față de înalții săi reprezentanți, care astăzi ne cinstesc cu vizita lor în Capitală.Mulțumind, președintele Gerald Ford a spus :Domnule președinte Ceaușescu, doamnă Ceaușescu,Domnule primar,Minunat popor al Bucureștiului, minunat popor al României,Permiteți-mi să vă exprim, in numele «doamnei Ford, al fiului nostru Jack și al meu personal, recunoștința față de această minunată primire ce ne-ați rezervat-o. Cheia orașului București ilustrează în mod grăitor legaturile dintre popoarele României șl Statelor Unite ; primesc această cheie ca o expresie a legăturilor strînse ce se dezvoltă intre popoarele noastre,
Cuvîntul președintelui 

Nicolae Ceaușescu
Cuvîntul președintelui

Gerald Ford
Stimate domnule președinte al Statelor Unite ale Americii,Stimată doamnă Ford.Doamnelor și domnilor. Stimați tovarăși și prieteni,Este o mare bucurie pentru mine și pentru soția mea, pentru noi toți, de a vă avea ca oaspeți și de a vă adresa dumneavoastră, domnule președinte, și doamnei Elisabeth Ford, precum și colaboratorilor dumneavoastră, un salut călduros, să vă întimpinăm cu urarea noastră strămoșească de bun venit pe pămîntul Republicii Socialiste România ! (Aplauze, aclamații).Doresc să remarc cu satisfacție cursul ascendent al relațiilor româno-americane. faptul că in ultimii ani schimburile economice au cunoscut o creștere puternică : s-au intensificat colaborarea tehnico-științifică, schimburile culturale și de altă natură între țările noastre. însăși vizita dumneavoastră în România constituie, după păre

care vor crește și vor înflori. Vepind de la aeroport am putut vedea frumoase livezi, ogoare, dar ceea ce m-a impresionat in mod deosebit a fost poporul prietenos și cald al acestei țări pc care avem ocazia de a o vizita. Doamna Ford, fiul nostru și eu dorim să vă mulțumim din adincul inimii și în numele poporului american pentru această primire călduroasă ce ne-a fost rezervată în București.Coloana oficială se îndreaptă apoi spre Piața Victoriei, unde pionieri trompetiști intonează semnalul de onor.Președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford se opresc in fața drapelului Republicii Socialiste România, primesc raportul pionieresc. Un grup de copii oferă flori, cravate și insigne pionierești președinților Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford, tovarășei Elena Ceaușescu și doamnei Elisabeth Ford.Răspunzînd acestor calde manifestări. cei doi președinți îmbrățișează pe copii. în mijlocul pieței, grupuri de dansatori, tineri în frumoase costume naționale dau ceremoniei un aer sărbătoresc, specific tradiționalei ospitalități a poporului român.Cei doi președinți, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Elisabeth Ford se prind într-o însuflețită horă.Președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford se îndreaptă apoi, in aclamațiile mulțimii, spre reședința rezervată înalților oaspeți.Aici. într-o ambianță cordială, președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford, tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Elisabeth Ford se întrețin îndelung, într-o atmosferă de caldă cordialitate.

rea mea, o expresie elocventă a acestor relații, a dorinței popoarelor român și american de a conlucra tot mai strîns în interesul reciproc, al cauzei, înțelegerii, colaborării și păcii între toate națiunile.Veniți în România a doua zi după încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Astfel, vizita dumneavoastră se înscrie în mod minunat în spiritul documentelor pe care le-am semnat împreună ieri, la Helsinki, și prin care am afirmat dorința comună, in numele popoarelor noastre, de a dezvolta colaborarea pe principiul deplinei e- galități, al respectului independenței și suveranității, al neamestecului în treburile interne, al renunțării la forță și la a- menințarea cu forța in soluționarea problemelor dintre state. Așa cum am menționat în declarația de la Helsinki, pentru traducerea în viață a celor convenite în documentele semnata se impun eforturi susținute pentru a asigura popoarelor noaa-

tre, tuturor națiunilor o lume mai dreaptă și mai bună, pentru a face ca copiii noștri, omenirea în general să nu mai cunoască grozăviile războiului, să trăiască în pace și prietenie. (Aplauze puternice).în timpul scurtei vizite pe care o faceți în țara noastră veți avea prilejul, domnule președinte, să cunoașteți preocupările și unele din realizările poporului român pe calea făuririi unei vieți noi, de bunăstare și fericire ; veți putea înțelege mai bine dorința poporului român de colaborare cu poporul american, de pace și conlucrare cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Aș dorj ca vizita dumneavoastră să marcheze un nou moment important în prietenia și colaborarea dintre țările și popoarele noastre. Cu această dorință vă urez să vă simțiți cit mai bine în mijlocul poporului român, care vă primește cu stimă, prietenie și ospitalitatea sa tradițională. (Aplauze, aclamații).

Domnule președinte,Doamnă Ceaușescu, Doamnelor și domnilor,Doamna Ford, fiul nostru Jack și cu mine sîntem onorați și ne bucurăm că avem prilejul să vizităm România. Ne bucurăm că ne aflăm în țara dumneavoastră fără asemănare, o țară cu o istorie atit de bogată, cu frumuseți naturale neasemuite și cu un popor mîndru și independent.După cum vă amintiți probabil, domnule președinte, acum cîteva luni m-am întîlnit la Casa Albă cu un splendid grup de tineri români. Am găsit în ei niște ambasadori minunați, ex- celenți ai prieteniei dintre țările noastre.Domnule președinte,Să asigurăm generațiilor viitoare o lume mai normală, relaxată șl pașnică. Trebuie să găsim căi pentru a spori cooperarea reală șl directă dintre toate popoarele. între principiile pe 

care noi amlndoi le prețuim este dreptul fiecărei națiuni la Independență șl suveranitate. Credem că fiecare națiune are dreptul la existența sa pașnică, fără să fie amenințată cu forța, și credem că toate statele sînt egale în drepturi, indiferent de mărimea sau sistemul lor, de nivelul lor de dezvoltare. Principii ca acestea au fost incluse în documentul pe care l-am semnat la Helsinki. Amîndoi, domnule președinte, ne-am străduit mult și va trebui să continuăm să np consacrăm eforturile pentru a face ca toate aceste principii să devină realitate, în viața internațională. în acest spirit, aștept cu plăcere convorbirile noastre privin.d problemele internaționale care ne preocupă.Relațiile noastre bilaterale, domnule președinte, sînt bune. Mă bucură că Congresul nostru a aprobat acordul comercial a- mericano-român. Acesta creează noi posibilități reciproc avanta

joase, mal ales în domeniul eo mercial și economic.Sînt încredințat că putem continua împreună relațiile noastre In multe, multe domenii.Domnule președinte,Știu că convorbirile noastre în timpul șederii mele In țara dumneavoastră vor fi foarte productive. tot așa cum au fost cu prilejul vizitei dumneavoastră la Washington, în iunie. Și de data aceasta scopul nostru va fi de a căuta o cooperare mai strînsă între România și Statele Unite.Aștept cu mult interes convorbirile noastre în orele care urmează.în numele poporului american, vă aduc dumneavoastră, domnule președinte, familiei dumneavoastră și poporului român salutările cele mal calde și urările cele mal bune pentru pace șl prosperitate 1 (Aplauze ; acla
mații).

începerea convorbirilor oficiale

La Palatul Republicii au început. simbătă, 2 august, convorbirile oficiate intre președintele Republicii Socialiste România. Nioolae Ceaușescu. și președintele Statelor Unite ale Americii. Gerald R. Ford.La convorbiri participă, din partea română, Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, și George Macovescu, ministrul a- facerilor externe, iar din partea americană. Henry A. Kissinger, secretar de stat și asistent al președintelui pentru problemele securității naționale.înte-o ambianță cordială, de stimă și respect reciproc, caracteristică .înOlnirilor la nivel înalt româno-americane. pre; ședintii Nicolae Ceaușescu și Gerald R. Ford au reluat schimbul constructiv de vederi desfășurat lâ începutul acestei vesti la Washington. Continuind dialogul consacrat examinării 
linul larg cerc de probleme de 

interes comun, cei doi șefi de stat au relevat cu satisfacție evoluția favorabilă, cursul ascendent al raporturilor bilaterale. în conformitate cu principiile însorise in Declarația comună, semnată cu doi a.ni in urmă He președinții României și Statelor Unite ale Americii, precum și cu orientările stabilite în Declarația româno-ame- ricană privind cooperarea economică. industrială și tehnico- știiințifică. în spiritul aoestor importante documente au fost examinate noi posibilități, modalități și domenii de conlucrare între cele două țări, in scopul impulsionării colaborării economice, tehnico-știintifice și culturale, a cooperării în sfera producției materiale, a schimburilor comerciale. în context s-a apreciat că așezarea relațiilor economice pe baze nediscriminatorii — ca urmare a ratificării de către Congresul S.U.A. a 

Acordului comercial cu România incluzînd clauza națiunii celei mai favorizate — este de natură să degreveze și să stimuleze extinderea acestor relații, în folosul reciproc și cu repercusiuni pozitive asupra ansamblului raporturilor româno-americane. corespunzător intereselor ambelor popoare, ale păcii și cooperării internaționale.Au fost abordate, de asemenea, aspecte ale actualității internaționale, subliniindu-se că problemele complexe ale contemporaneității își pot găsi o soluționare justă si durabilă prin participarea egală în drepturi și acțiunea unită a tuturor statelor, indiferent de orînduirea lor-socială și de mărimea lor.Arătînd că este deosebit de semnificativ faptul că actuala întîlnire româno-americană la nivel înalt are loc imediat după încheierea cu succes a Conferinței pentru securitate și coopera

re în Europa, președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald R. Ford au reafirmat hotărîrea României și a Statelor Unite ale Americii de a contribui la transpunerea în practică a prevederilor Actului final al conferinței, la realizarea de noi pași pe drumul înfăptuirii unei reale securități și a unei rodnice colaborări pe continentul european și în lume.Convorbirile au exprimat, totodată. voința ambelor țări de a conlucra în interesul consolidării cursului spre destindere, al reglementării prin mijloace politice, a chestiunilor litigioase e- xistente in lume, al instaurării unor noi relații internaționale, al cauzei popoarelor, al păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă de caldă prie
tenia.

Depunerea unei 
coroane de floriLa scurt timp după sosire, președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford, a depus, în semn de omagiu, o coroană de flori la Monumentul eroilor patriei.împreună cu înaltul oaspete se aflau personalitățile oficiale americane care îl însoțesc pe președintele S.U.A. în vizita in țara noastră.La solemnitate au luat parte Emil Bobu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Cioară, primarul general al Capitalei, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, general-colonel Sterian Țircă, adjunct al ministrului apărării naționale, Corneliu Bogdan, ambasadorul României la Washington.La sosirea, președintelui american, o gardă militară a prezentat onorul. Au fost intonate apoi imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Statelor Unite ale Americii.După depunerea coroanei de flori, asistența a păstrat un moment de reculegere.Solemnitatea s-a încheiat cu defilarea gărzii de onoare.
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Vizita președintelui Gerald R. Ford in România
Dineu oficial

oferit de președintele
Nicolae Ceaușescu 

și tovarășa Elena Ceaușescu 
în onoarea președintelui 

Gerald Ford 
și a doamnei Elisabeth FordPreședintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au oferit un dineu oficial în onoarea președintelui Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford, și a doamnei Elizabeth Ford.La dineu au luat parte tovarășii Manea Mănescu. Emil Bobu, Ștefan Voitec, Cornel burtică, Gheorghe Cioară, Emil 
y" '’gănescu, Janos Fazekas, Petru.. Lupu. Paul Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană, Ion Pătan, Dumitru Popescu, Iosif Uglar, Ilie Verdeț, Ștefan Andrei, Iosif Banc, Mihai Gere, Nicolae Giosan, Ion Ionită, loan Ursu, Angelo Miculescu, vice- prim-ministru al guvernului. George Macovescu, ministrul afacerilor exterpe, alți membri ai guvernului, conducători ai

unor instituții centrale, reprezentanți ai vieții noastre științifice și culturale.Au participat Henry A. Kissinger, Robert T. Hartmann, Ronald S. Nessen, Brent Scowcroft, Richard B. Cheney, Helmut Sonnenfeldt, Arthur Hartman.Au fost prezenți ambasadorul României la Washington și ambasadorul S.U.A. la București.în timpul dineului, desfășurat lntr-o ambianță de caldă prietenie, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gerald R. Ford au rostit toasturi.Urmărite cu interes și subliniate cu aplauze de cei prezenți la dineu, toasturile celor doi șefi de stat au fost marcate. In mod solemn, la încheierea lor, de imnurile de - stat ale S.U.A. și României.

încheierea convorbirilor oficiale

In ziua de 3 august, s-au încheiat, la Sinaia, convorbirile oficiale dintre președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford.La convorbiri, care s-au desfășurat la Castelul Peleș, au participat, din partea română. Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, și George Macovescu, ministrul afacerilor externe, iar din partea americană, Henry Kissinger, secretar de stat șl asistent al președintelui

pentru problemele securității naționale.Cei doi șefi de stat au avut un schimb de vederi privind conlucrarea dintre România și Statele Unite ale Americii în viața internațională, în vederea soluționării problemelor complexe ale lumii de astăzi în spiritul păcii și justiției, în interesul tuturor națiunilor, al năzuințelor lor de progres și bunăstare.Președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald R. Ford și-au manifestat deplina satisfacție față de rezultatele deosebit de pozitive

ale convorbirilor avute și au căzut de acord să continue dialogul româno-american la nivel înalt, în folosul ambelor popoare, al înțelegerii și cooperării internaționale.Cei doi șefi de stat au convenit să consemneze concluziile convorbirilor purtate într-un Comunicat comun, document de o mare importanță pentru dezvoltarea și întărirea bunelor raporturi dintre țările și popoarele noastre.întrevederea a decurs într-o ambianță de caldă prietenie, de stimă și respect reciproc.
Toastul președintelui 

Nicolae Ceaușescu

r

Gerald Ford
Dejun

Domnule președinte,Doamnă Elisabeth Ford, 
Doamnelor și domnilor, 
Prieteni și tovarăși,Aș dori încă o dată să exprim bucuria noastră, a tuturor, pentru că îi avem ca oaspeți ai României pe președintele Statelor Unite și pe doamna Ford, pe colaboratorii domniei sale, a- ceastă vizită înscriindu-se in dezvoltarea continuă a relațiilor de prietenie și colaborare dintre popoarele noastre.Cred că nu-mi veți lua în nume de rău dacă voi menționa că acum șase ani, în aceeași zi, am primit pe primul președinte al Statelor Unite care a vizitat vreodată România. Printr-o coincidentă — pentru că nu a fost programat așa — dumneavoastră veniti în România in aceeași zi, exact după șase ani. Atunci, vizita președintelui S.U.A. în România era considerată — bineînțeles, doar de unii — drept un lucru exceptional. De atunci, în lume s-au petrecut schimbări de importanță deosebită. în primul rind aș dori să menționez, cu multă satisfacție, faptul că relațiile dintre România și Statele Unite ale mericii au cunoscut un progres .-arte puternic. S-au semnat în acești ani multe acorduri, în diferite domenii de activitate, printre care recentul acord în domeniul relațiilor comerciale, care a fost ratificat astăzi, în unanimitate, de Consiliul de Stat, fiind aprobat, de asemenea, cu puține zile în urmă, de Senatul și de Camera Reprezentanților ale Statelor Unite. Am putea spune că, odată cu intrarea în vigoare a acestui acord, prin care țările noastre își acordă reciproc clauza națiunii celei mai favorizate — dar, desigur, trebuie să recunosc că România va avea din aceasta un cîștig important — se deschid perspective ample pentru dezvoltarea relațiilor economice dintre țările noastre. Pentru a nu se crede cumva că România a cîștigat cine știe ce avantaje, trebuie să spun că aceasta înseamnă de fapt că produsele românești vor beneficia pe piața Statelor Unite de tratament egal și de aceleași drepturi egale cu produsele altor state ; urmează, desigur, ca aceste produse să-și dovedească competitivitatea — tehnică, economică și calitativă.în ultimii ani, schimburile noastre au crescut de aproape patru ori. Am convingerea că, prin intrarea în vigoare a actualului acord, în următorii citi— va ani vom putea, de asemenea, să sporim de cîteva ori schimburile noastre economice, cooperarea în producție ; putem să depășim chiar 1 miliard de dolari în următorii trei-patru ani.După cum vedeți, domnule președinte, și noi sintem oameni foarte practici și, de aceea, vorbim în primul rind de problemele schimburilor economice, de probleme materiale. Dar nu aș putea să nu menționez și faptul că. in acești ani, s-au încheiat acorduri în domeniul colaborării tehnico-științifice, culturale, că s-au intensificat foarte mult schimburile in diferite domenii de activitate. Numai în ultimii cîțiva ani, peste 5 000 de tineri americani au venit să-și petreacă citeva săptămîni de odihnă in România, iar de anul trecut și tineri români au început să meargă în Statele Unite, în cadrul schimburilor denumite „Ambasadori ai prieteniei" — și, intr-adevăr, sint buni ambasadori ai prieteniei și colaborării. Noi acordăm o atenție deosebită acestor activități, nu le legăm neapărat de problemele umanitare înscrise in documentele 

care au fost semnate ieri Ia Helsinki, ci de necesitatea ca tineretul țărilor noastre, tineretul din întreaga lume să se cunoască mai bine, să colaboreze mal strîns pentru ca în viitor să trăiască în pace și colaborare, să nu se mai recurgă Ia forță sau războaie.Pornind de la toate acestea, aș dori să exprim speranța — mai mult, chiar convingerea — că vizita dumneavoastră în România va marca un moment important, nou, în extinderea colaborării multilaterale, în toate domeniile de activitate, dintre țările noastre. Cred că nu dezvăluim nici un secret dacă voi menționa că, in timpul convorbirilor din această seară, am convenit împreună să acționăm în această direcție, considerind că aceasta răspunde deopotrivă intereselor celor două popoare, politicii de colaborare și pace in întreaga lume.Pe planul vieții internaționale schimbările petrecute sint, poate, chiar și mai importante ; intr-adevăr, s-au produs schimbări fundamentale în aprecierea lucrurilor și, mai cu seamă, în raportul internațional de forțe. Astăzi, cred că nimeni — sau, în orice caz, foarte puțini — nu mai privește ca ceva deosebit, ca o erezie, ca să spun așa, faptul că un președinte al Statelor. U- nite vine în România. Dimpotrivă, acest lucru este considerat drept ceva normal în relațiile dintre state — ceea ce vorbește de la sine despre marile prefaceri produse in viața internațională. Iată de ce mi-aș permite să menționez că vizita de acum șase ani, prima a unui președinte al Statelor Unite in România a avut o importanță deosebită nu numai pentru relațiile dintre cele două țări, dar și pentru întregul curs de destindere și colaborare care se a- firmă în viața internațională.Faptul că la aceste schimbări, două țări cu orinduiri sociale diferite și deosebite ca mărime — ca să nu mai vorbesc de forța militară — au adus totuși o contribuție — desigur, in raport cu ceea ce reprezintă fiecare — demonstrează încă o dată că in lumea de astăzi colaborarea statelor și popoarelor, fie ele mari sau mici și indiferent de orîn- duirea lor socială, poate reprezenta un factor deosebit de important pentru cursul păcii, pentru asigurarea unei politici noi, de egalitate și respect între toate națiunile lumii.Dc data aceasta, vizita dumneavoastră este prima vizită a președintelui Statelor Unite efectuată într-o altă tară după încheierea eu succes a Conferinței pentru securitatea europeană. Aș dori să interpretez aceasta ca o expresie a trecerii la aplicarea in viață a celor semnale ieri, la Helsinki, împreună cu reprezentanții celorlalte state. Este, poate, o întîm- piare că această primă vizită o faceți in România ; dar ea are totuși o anumită semnificație, și anume că două state cu orinduiri sociale diferite, de mărimi diferite, demonstrează că doresc să acționeze ferm pentru a realiza în viață ceea ce au semnat cu o zi în urmă.Fără nici o îndoială, in lume sint încă multe probleme de soluționat. Le-ati menționat și dumneavoastră în cuvintul rostit ieri, le-am menționat și eu. Trebuie depuse eforturi susținute din partea tuturor statelor pentru statornicirea unor relații noi, care să asigure respectarea dreptului fiecărei națiuni de a se dezvolta liber, fără teama vreunei agresiuni, a dreptului de a-și alege orînduirea socială corespunzător voințej sale.In Europa, in Balcani, în Cipru, în Oriemtul Mijlociu, în America Latină, in Africa, in 

Asia sint încă multe probleme — dar toate trebuie soluționate pe cale pașnică, pornindu-se de la principiile noi, de la excluderea forței sau a amenințării cu forța, de la necesitatea de a a- sigura un viitor fericit popoarelor și, mai cu seamă, de a ne gîndi tot timpul la viitorul tineretului, al copiilor noștri, al întregii omeniri.Ar fi greu să nu recunoaștem că infăptuirea dezarmării preocupă toate popoarele, că problemele economice sint deosebit de grave și cer o conlucrare strînsă pentru a se găsi soluții care să asigure o nouă ordine economică, progresul mai rapid al tuturor țărilor — și în primul rind al țărilor slab dezvoltate — o stabilitate economică, să permit^ propășirea tuturor națiunilor într-o lume a păcii și colaborării.Vă aflati, domnule președinte, într-o țară care și-a cucerit independenta prin luptă. într-o tară care a cunoscut timp de sute de ani dominația străină ; tot ce am realizat a fost obținut prin lupta și prin munca grea, încordată, a poporului, renun- tind citeodată la multe lucruri necesare tocmai pentru a-și asigura progresul economico-social, a-si întări independenta si suveranitatea. De aceea ținem atit de mult Ia dezvoltarea liberă și independentă a tării ; de aceea înțelegem bine lupta tuturor popoarelor care acționează pentru independentă, pentru a-și asigura dezvoltarea economico- socială corespunzător voinței lor.Faptul că un popor vrea să trăiască așa cum consideră el că e mai bine nu dăunează nici unui alt popor ; dimpotrivă, a- cesta constituie un factor hotă- rîtor în lupta pentru o lume mai dreaptă si mai bună, pentru o pace trainică pe Pămînt.Omenirea a obtinut mari cuceriri in domeniul științei și al cunoașterii in general. Oamenii au început să se întîlnească în Cosmos și să se înțeleagă. Cred însă că trebuie să ne propunem, în primul rind, să ne intilnim pe Pămînt, să ne înțelegem și să conlucrăm pentru a face ca, pe planeta noastră, fiecare națiune să se poată bucura din plin de cuceririle științei și tehnicii, de binefacerile a tot ce a creat mai bun civilizația.In acest spirit, România, poporul meu doresc să conlucreze strins cu poporul american, cu Statele Unite ale Americii, cu toate popoarele lumii, pornind do la convingerea că numai pe baza respectului reciproc, a colaborării prietenești putem asigura viitorul civilizației umane, al copiilor noștri, putem asigura o lume a păcii. încredințați că viitorul va rezerva o bună colaborare intre popoarele noastre, că vizita dumneavoastră va impulsiona și mai puternic această colaborare, doresc, încă o dată, să vă urez să vă simțiți cit mai bine in această scurtă vizită pe care o faceți acum in România. Sper că veți veni — la momentul potrivit — pentru o vizită mai îndelungată in țara noastră. Sper că, așa cum se intimplă în toată lumea — chiar și în viața președinților — doamna Ford va avea up cuvint de spus și va reuși să vă determine să realizați o asemenea vizită mai îndelungată in România.Doresc — și vă rog pe toți cei prezenți la acest dineu — să ridicăm paharul în sănătatea președintelui Statelor Unite și a stimatei doamne Ford !Pentru dezvoltarea continuă a colaborării și prieteniei româno- americane !Pentru bunăstarea și pe.niru tot ce-și dorește mai bun poporul american !Pentru pace și colaborare între toate națiunile lumii !In sănătatea dumneavoastră, a tuturor l (Aplauze).

Domnule președinte,Doamnă Ceaușescu, Doamnelor și domnilor,Vizita mea în România este o foarte mare plăcere. Datorită intilnirilor la nivel înalt între guvernele noastre și numărului sporit de contacte la nivel ministerial, precum și între oficialitățile și specialiștii la toate nivelurile, în ultimii ani am fost martorii unei îmbunătățiri permanente a relațiilor dintre Statele Unite și România.Pare foarte neașteptat și unic faptul că, la numai o zi după semnarea acordurilor de Ia Helsinki, am reafirmat și am lărgit bunele noastre relații personale, am avut dovada concretă a relațiilor mai bune dintre poporul român și cel american și am ascultat cuvintele unuia dintre conducătorii țărilor europene care a fost ferm și deschis și pe care il intilnim cu acest prilej. Convorbirile noastre de astăzi, domnule președinte, au reafirmat in modul cel mai pozitiv interesul nostru reciproc de a continua edificarea excelentelor noastre relații bilaterale.Domnule președinte,Vizita mea în Europa este importantă și din alt motiv. Amindoi am participat Ia faza finală a Conferinței pentru securitate europeană de la Helsinki și, după cum ați subliniat, domnule președinte, în foarte multe ocazii, dinamica schimbărilor sociale, tehnologice șl în alte domenii capătă dimensiuni globale, afectează toate națiuni
Ceai oferit de tovarășa Elena Ceausescu» J

în onoarea doamnei Elisabeth Ford

în cursul după-amiezii de duminică, tovarășa Elena Ceaușescu a oferit un ceai in 
onoarea soției președintelui Sta

le ; așa pot și trebuie să fie rezultatele Conferinței de la Helsinki. .Salutăm, domnule președinte, relațiile in curs de schimbare care se făuresc între Est șl Vest ; acestea sint relații în care România continuă să dețină un rol de mare însemnătate.Eforturile Statelor Unite șl ale României, precum și cele ale celorlalte 33 de țări participante, vor fi foarte utile dacă faptele vor corespunde cuvintelor. Rezultatele conferinței dovedesc— și aceasta nu în ultimul rind— că țările mai mici pot aduce o contribuție independentă, egală și valoroasă Ia cauza întregii omeniri.Recunoscînd importanța lucrărilor conferinței. Statele U- nite le consideră un pas însemnat în cadrul unui proces continuu. Este absolut necesar să conlucrăm pentru a reduce e- ventualitatea unor conflicte. Fio ca toate națiunile să colaboreze la reducerea sărăciei și suferințelor oamenilor, a foametei.Problemele pe care le avem de înfruntat impun cele mal mari eforturi și cele mai valoroase soluții din partea tuturor celor interesați ; și toate națiunile trebuie să albă un rol pozitiv și activ.Domnule președinte.Țara mea recunoaște fără rezerve că există o interdependență oreseîndă în lume, că este necesară o colaborare și mai mare intre țările industrializate, că trebuie să se țină seama mai mult de preocupările țărilor in curs de dezvoltare.

telor Unite ale Americii, doamna Elisabeth Ford.Au participat tovarășele Emi
lia Macovescu și Emilia Bogdan.

Statele Unite își vor aduce contribuția deplină și in mod echitabil in acest sens ; dorim ca și celelalte țări ale lumii să ni se alăture într-o asemenea activitate importantă.Domnule președinte.Am venit în România și pentru alt motiv foarte important. Lumea complexă în care trăim se caracterizează prin diversitate și ne dăm seama de importanta relațiilor strinse cu o astfel de tară care se afirmă prin independentă și vigoare. Nu sintem întotdeauna de acord, dar prețuim curajul unei asemenea țări, care vrea să-și aducă contribuția la o lume mai bună, făcind eforturi proprii, foarte specifice. România și-a ciștigat admirația poporului american pentru contribuția sa pozitivă Ia realizarea înțelegerii in lume. Sint convins că România va contribui în mod constructiv la găsirea unor soluții practice și durabile pentru problemele de azi șl de miine.Domnule președinte,In numele doamnei Ford si al meu personal, doresc să toastez și să vă mulțumesc dumneavoastră și distinsei dumneavoastră soții pentru călduroasa ospitalitate. Ridic paharul în cinstea dumneavoastră, domnule președinte, și pentru edificarea unei comunități internaționale mai sigure și mai prospere, în care ambele noastre popoare să trăiască in pace și să progreseze in viitor. (A- plauze).

Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Elisabeth Ford s-au întreținut intr-o atmosferă de caldă cordialitate și prietenie.

După încheierea convorbirilor oficiale și a solemnității semnării și ratificării documentelor, președintele Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford, s-au reîntâlnit în cadrul unui dejun, care s-a desfășurat în aceeași atmosferă cordială, prietenească.Au participat tovarășii. Manea Mănescu. Emil Bobu, Ștefan Voitec, Ilie Verdet, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Ioan Ursu, George Macovescu, ministrul afacerilor ex
Pe Valea Prahovei 

și în stațiunea 
Sinaia

Președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gerald Ford au făcut, duminică, o călătorie cu un tren special pe Valea Prahovei, spre Sinaia, unde au continuat convorbirile oficiale și au semnat importante documente pentru evoluția relațiilor româ- no-americane.Cei doi șefi de stat au fost însoțiți, din partea română — de tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, Ilie Verdeț, Gheorghe Oprea, Ion Pățan, Dumitru Popescu, Ioan Ursu, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, iar din partea americană, de Henry Kissinger, Brent Scowcroft, Robert Hartmann, Helmut Sonnenfeld, Richard Cheney, Ronald Nessen, A. Hartman.Cu același tren au călătorit ambasadorul României la Washington — Corneliu Bogdan, și ambasadorul S.U.A. la București — Harry Barnes jr.La plecarea din București, pe peronul Gării Băneasa. cei doi președinți au fost salutați de tovarășii Gheorghe Cioară. Emil DrăgăneScu, Janos Fazekas. Petre Lupu, Paul Niculescu, Gheorghe Pană, Iosif Uglar, Nicolae Giosan, Ion Ionită, Angelo Miculescu, viceprim-mi- nistru al guvernului, alti membri ai guvernului, conducători de instituții centrale.Numeroși locuitori ai Capitalei au făcut o caldă manifestare de simpatie celor doi șefi de stat.In timpul călătoriei, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gerald Ford, asistați de Manea Mănescu, prim-ministru al guvernului, Henry Kissinger, secretarul de stat al S.U.A. și George Macovescu, ministrul român 'al afacerilor externe, au continuat schimbul de vederi consacrat relațiilor ro- mâno-americane, dezvoltării lor pe viitor, precum și referitor la unele probleme internaționale de interes comun.Pe parcurs, în numeroase gări, mii de cetățeni au ținut să fie prezenți la trecerea trenului prezidențial, salutînd pe cei doi șefi de stat.Aceeași primire a fost rezervată președinților Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford in Gara Sinaia, împodobită sărbătorește. Pe frontispiciul clădirii se aflau portretele președinților Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford. încadrate de drapelele României și S.U.A. ; pe numeroase pancarte erau înscrise urări de bun venit în frumosul oraș de la poalele Bucegilor.La sosirea trenului prezidențial, o gardă militară, alcătuită din vinători de munte, a prezentat onorul.Președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford sint salutați la coborîrea din tren de Ion Ca- trinescu, președintele Consiliului popular județean Prahova, Con

terne, precum și ambasadorul țării noastre la Washington, alte persoane oficiale.Au luat parte Henry Kissinger, Harry G. Barnes jr., Robert T. Hartmann, Ronald S. Nessen, general-locotenent Brent Scowcroft, Richard B. Cheney, Helmut Sonnenfeldt, Arthur Hartman.Dejunul a fost urmat de un spectacol folcloric, prezentat în onoarea înalților oaspeți, care a oferit o imagine sugestivă a frumuseții și bogăției cîntecului și dansului popular românesc.

stantin Neagu, primarul orașului Sinaia, de alte oficialități locale.Ceremonia sosirii este completată de un moment semnificativ: în semn de omagiu, celor doi președinți li se oferă tradiționala piine cu sare, precum și oloști cu vin, mărturii ale ospitalității locuitorilor de pe aceste meleaguri. Un grup de copii oferă flori, cravate și insigne pionierești.în fața gării, mii de locuitori aclamă îndelung, președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford răspunzind cu prietenie acestor manifestări.Șefii de stat ai celor două țări se îndreaptă apoi intr-o mașină deschisă, spre Castelul Peleș.. Pe întregul traseu, mii de cetățeni din Sinaia, precum și numeroși turiști aflați la odihnă .in această frumoasă stațiune bal- neo-climaterică — au aplaudat cu însuflețire.După sosirea la Castelul Peleș. președintele Gerald Ford, însoțit de Manea Mănescu și Ștefan Voitec. au făcut o scurtă vizită la Mînăstirea Sinaia — 
vechi lăcaș de cultură, durat de spătarul Mihai Cantacuzino în anul. 1695. Acest monument istoric și arhitectonic adăpostește o valoroasă colecție artistică, între care picturi pe lemn și sticlă din secolele XVI—XVII și XVIII, covoare din fir de aur și argint, cu perle, precum și cărți și manuscrise vechi.Apoi, președintele Gerald Ford a asistat la o slujbă religioasă.Președinții 1 Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford s-au reintilnit apoi la Castelul Peleș, unde au vizitat această interesantă construcție, care însumează mai multe stiluri arhitectonice, adăpostind, totodată, o bogată .colecție de tablouri, 'mobilier și obiecte de artă de o deosebită valoare.Aceeași atmosferă însuflețită pe care am întilnit-o la sosirea înalților oaspeți la Sinaia â marcat și momentul plecării lor din frumoasa stațiune montană.Pe străzile orașului, în piața din fața gării, s-au adunat din nou, Ia acest ceas al amiezii, mii de localnici, numeroși tu- ■ riști veniți la odihnă. Ei poartă 1 portretele președinților Nicolae 1 Ceaușescu și Gerald Ford, flutură stegulețe. aclamă îndelung pe cei doi șefi de stat. Este o manifestare caldă în care regăsim satisfacția cu care întreaga noastră opinie publică salută noua întilnire româno-americană la nivel înalt, rezultatele ei rodnice, sentimentele de prietenie și _stimă nutrite de poporul român față de poporul american.In după-amiaza aceleiași zile, președinții Nicolae Ceaușescu și Gerald Ford și persoanele o- ficiale care i-au însoțit s-au înapoiat în Capitală.
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Vizita președintelui Gerald R. Ford în România
Călduroasă ceremonie de rămas bun COMUNICAT COMUN

Președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford. împreună cu soția, Elisabeth Ford, și-au încheiat duminică după-amiază vizita oficială pe care au făcut-o in țara noastră la invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.Prin întreaga ei desfășurare, prin convorbirile purtate în aceiași spirit constructiv ce a caracterizat toate întilnirile la nivel înalt româno-americane, vizita președintelui Ford în țara noastră s-a înscris ca un moment de seamă în cronica relațiilor dintre România și S.U.A., deschizînd largi perspective extinderii și aprofundării conlucrării reciproc avantajoase pe multiple planuri, în folosul ambelor popoare, al cauzei păcii și colaborării internaționale.Ceremonia plecării are loc pe aeroportul Otopeni, împodobit sărbătorește.Pe frontispiciul aerogării se află portretele celor doi președinți încadrate de drapelele de stat ale României și S.U.A.In limbile română și engleză, pe mari panouri sînt înscrise urările : „Trăiască prietenia și colaborarea frățească dintre toate popoarele lumii", ..Să se dezvolte continuu relațiile de prietenie și colaborare dintre România și S.U.A. în interesul popoarelor noastre, al eauzei păcii și cooperării internaționale.Miile de cetățeni ai Capitalei salută cu entuziasm sosirea președintelui Nicolae Ceaușescu, a președintelui Gerald Ford, a tovarășei Elena Ceaușescu și a doamnei Elisabeth Ford, ovațio- nînd îndelung pentru prietenia dintre poporul român și poporul american. Cetățenii Bucureștiu- lui își exprimă prin această vibrantă manifestare satisfacția pentru rezultatele acestei vizite în cursul căreia au fost semnate documente de cea mai mare importanță pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Statei? Unite ale Americii.în această atmosferă plină de entuziasm are loc ceremonia plecării.La sosirea celor doi președinți o gardă militară prezintă onorul. Sînt intonate imnurile de stat ale S.U.A. și României in vreme ce sînt trase 21 de salve de artilerie în semn de salut.Cei doi președinți trec în revistă garda de onoare.Președintele Gerald Ford și E- lisabeth Ford își iau apoi rămas bun de la personalitățile române venite la aeroport. Sînt pre- zenți tovarășii Manea Mănescu, Emil Bobu, Ștefan Voitec, Gheorghe Cioară, Emil Drăgă- nescu, Janos Fazekas, Petre Lu- pu, Paul Niculescu, Gheorghe Oprea. Gheorghe Pană. Ion Pă- țan. Dumitru Popescu, Iosif U- glar. Nicolae Giosan, Ion Ioniță, Ioan Ursu, Angelo Micules- cu, viceprim-ministru al guvernului, George Macovescu, ministrul afacerilor externe, alțl membri ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, generali și ofițeri superiori.Inalțli oaspeți salută apoi pe membrii corpului diplomatic.Un mare număr de ziariști români și străini reprezentînd numeroase agenții de presă și principalele ziare americane sînt de față la aceste ultime momente ale vizitei președintelui S.U.A. în România.De pe podiumul de onoare, președintele Gerald Ford și președintele Nicolae Ceaușescu rostesc scurte alocuțiuni care sînt subliniate de asistentă prin îndelungi aplauze ce exprimă satisfacția opiniei publice din România pentru fructuosul dialog româno-american la nivel înalt încheiat cu rezultate remarcabile pentru viitorul relațiilor politice, economice, tehni- co-științifice dintre cele două țări.La scara avionului, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu își iau rămas bun de la persoanele oficiale care l-au însoțit pe președintele Gerald Ford în cursul vizitei făcute în România.

Cei doi președinți își string cu cordialitate mîinile.Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU spune : „Vreau să apreciez incă o dată rezultatele convorbirilor avute și ale întregii vizite pe care ați făcut-o în România. Sper să continuăm aceste contacte in același mod fructuos".Mulțumind pentru ospitalitatea de care s-au bucurat in România, președintele GERALD 
CUVÎNTUL

PREȘEDINTELUI
GERALD FORDDomnule președinte,Doamnă Ceaușescu,Doamnelor și domnilor,Sînt încîntat de rezultatele vizitei mele In a- ceastă minunată țară. Discuțiile noastre, domnule președinte, au contribuit la o și mai profundă înțelegere între guvernele noastre. Discuțiile noastre s-au referit la o sferă largă de probleme și au fost purtate intr-un spirit de sinceritate, cordialitate și înțelegere reciprocă. Discuțiile pe care le-am avut vor duce, sînt sigur, la crearea unor baze și mai solide pentru relațiile dintre popoarele noastre. Trebuie să continuăm acest dialog și aștept cu interes noi ocazii viitoare.Domnule președinte,In numele familiei mele și al colegilor mei, permiteți-mi să vă mulțumesc dumneavoastră, poporului român, în modul cel mai sincer pentru primirea și ospitalitatea excepțional de călduroase pe care ni le-ați acordat în ultimele două zile. România va avea un loc foarte special în memoria noastră, a tuturor celor care am fost aici în minunata dumneavoastră țară. (Aplauze).

CUVÎNTUL
PREȘEDINTELUI

NICOLAE CEAUȘESCUDomnule președinte,Doamnă Ford,Doamnelor și domnilor,Tovarăși și prieteni,Vizita pe care președintele Statelor Unite, împreună cu doamna Ford, cu colaboratorii săi, a făcut-o în România s-a dovedit deosebit de utilă ; ea se încheie cu bune rezultate cu privire la colaborarea în multe domenii între România și Statele Unite. Intr-adevăr, în cursul convorbirilor din aceste două zile s-au evidențiat noi posibilități cu privire la colaborarea dintre popoarele noastre, cît și necesitatea de a acționa, în spiritul documentelor semnate recent la Helsinki, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru pace și cooperare internațională. Iată de ce putem spune că vizita dumneavoastră, deși scurtă, se încheie cu rezultate deosebit de bune și deschide perspective minunate colaborării dintre-popoarele noastre.Puteți fi sigur că poporul român dorește să dezvolte prietenia și colaborarea cu poporul american.Vă urăm dumneavoastră și familiei dumneavoastră să vă întoarceți sănătoși, și vă dorim drum bun. Să facem totul pentru o colaborare bună între popoarele noastre ! (Aplauze).

FORD a subliniat : „împărtășesc aprecierile dv. și doresc ca și in viitor să conlucrăm la fel de bine".Tovarășa Elena Ceaușescu și doamna Elisabeth Ford își iau la rîndul lor un călduros rămas bun.La ora 17,30 aeronava prezidențială decolează.La plecarea de pe aeroport a tovarășului Nicolae Ceaușescu și 

a tovarășei Elena Ceaușescu miile de cetățeni ai Capitalei ovaționează și aplaudă îndelung, scandează numele secretarului general al partidului, exprimîn- du-și înalta considerație și profunda recunoștință pentru neobosita sa activitate pusă în slujba patriei, a înaltelor idealuri de bunăstare și fericire ale poporului român, a cauzei păcii, colaborării și înțelegerii internaționale.

cu privire la vizita oficială a președintelui
Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford, 
și a doamnei Elisabeth Ford, în Republica 

Socialistă România
La invitația președintelui Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, .președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald R. Ford, și doamna Elisabeth Ford au efectuat o vizită oficială in România, în zilele de 2 și 3 august 1975.Inalții oaspeți au vizitat obiective social-culturale din București și Sinaia. Pretutindeni le-a fost rezervată o caldă primire, expresie a sentimentelor de stimă și prețuire pe care poporul român le nutrește față de poporul american prieten.In timpul vizitei, președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gerald R. Ford au avut convorbiri cu privire la stadiul actual al relațiilor dintre România și Statele Unite ale Americii, precum și un schimb de vederi cu privire la o gamă largă de probleme internaționale de interes comun. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească ce reflectă stima și respectul reciproc, precum și cursul favorabil al relațiilor româno-americane din ultimii ani.Cei doi președinți au constatat cu satisfacție că relațiile bilaterale politice, economice, tehnico- științifice, culturale și în alte domenii s-au dezvoltat și diversificat în ultimii ani, în spiritul principiilor înscrjse în Declarația comună semnată la Washington la 5 decembrie 1973.Reafirmînd atașamentul țărilor lor față de principiile înscrise în Declarația comuni), cei doi președinți au exprimat hotă- rîrea de a dezvolta și în viitor relațiile dintre cele două state pe baza acestor principii, în scopul promovării prieteniei tradiționale dintre popoarele român și american, a păcii și cooperării internaționale.Cei doi președinți au dat o apreciere pozitivă evoluției raporturilor economice dintre cele două țări, exprimîndu-și hotă- rîrea de a acționa în continuare pentru extinderea cooperării economice, industriale și.tehni- co-științifice și a schimburilor comerciale între cele două state, pe baza principiilor și prevederilor Declarației comune cu privire la cooperarea economică, industrială și tehnică dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, adoptată la Washington, la 5 decembrie 1973.Ei au apreciat, de asemenea, Importanța acțiunilor întreprinse în ultimii ani pentru încurajarea și intensificarea schimburilor comerciale bilaterale, printre care înființarea și activitatea Comisiei economice mixte româno-americane, și a Consiliului economic româno-american, precum și a unor societăți mixte de producție și comercializare.

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Republicii Socialiste România

GERALD

Cel doi președinți au salutat cu deosebită satisfacție încheierea Acordului privind relațiile comerciale dintre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii care reprezintă o contribuție majoră la lărgirea relațiilor economice dintre cele două țări. Cele două părți și-au exprimat convingerea că intrarea în vigoare a . Acordului cu începere de la 3 august 1975, prin schimbul de note efectuat în timpul vizitei, va determina creșterea și diversificarea schimburilor comerciale româno-americane, ceea ce va avea o influență favorabilă asupra ansamblului raporturilor dintre cele două state.Cei doi președinți, constatînd evoluția pozitivă a legăturilor de cooperare dintre organizațiile economice din cele două țări, și-au exprimat hotărîrea de a încuraja dezvoltarea acestora pentru realizarea de acțiuni comune, inclusiv înființarea de societăți mixte de producție și comercializare, în care scop Comisia economică mixtă româ- no-americană, a cărei sesiune urmează să aibă loc în curînd la Washington, va examina căile și măsurile corespunzătoare. Cei doi președinți au hotărît ca organele competente să înceapă, cit mai curînd, negocierea unui acord de lungă durată privind cooperarea economică, industrială și tehnică, precum și a unul a- cord în domeniul agriculturii. Vor fi, de asemenea, discutate posibilitățile de încheiere a unui acord de navigație.Cei doi președinți au salutat*  progresul obținut in cooperarea tehnico-științifică și s-au pronunțat în favoarea explorării posibilităților de colaborare, în folosul reciproc, prin încheierea unor aranjamente de colaborare în domeniul energiei, inclusiv al energiei nucleare, protecției mediului înconjurător, medicinei, precum și în alte domenii.

• TENISMANUL ROMAN ILIE NASTASE s-a calificat în semifinalele turneului internațional, care se desfășoară în aceste zile la Louisville (Kentucky). în „sferturi", Ilie Năstase l-a intilnit pe campionul mexican Raul Ramirez în fața căruia a cîștigat, în două seturi, cu 6—1, 6—3.5- au mai calificat pentru semifinale americanul Arthur Ashe (6—4, 2—6, 7—5 cu australianul John Alexander), chilianul Jaime Fillol (7—5,6— 4 cu spaniolul Manuel O- rantes) si argentinianul Guillermo Vilas (3—6, 6—3, 6—0 cu iugoslavul Zeliko Franu- lovici).In sferturile de finală ale probei de dublu, perechea Ilie Năstase (România) — Arthur Ashe (S.U.A.) a întrecut cu 7—6, 4—6, 6—4 cuplul chilian Patricio Cornejo — Jaime Fillol.

Ambele părți au apreciat încheierea, în decembrie 1974, a primului Acord guvernamental pe termen lung privind cooperarea și schimburile în domeniile culturii, învățămîntului, științei și tehnologiei și vor continua să le acorde sprijinul lor. Ele au subliniat importanța a- cestui acord pentru o mai bună cunoaștere reciprocă a valorilor lor spirituale și materiale, pentru extinderea legăturilor în a- ceste domenii între instituțiile, organizațiile și asociațiile lor corespunzătoare, a contactelor între cetățenii celor două țări, în acest context, cei doi președinți au salutat contactele și schimburile între asociațiile de tineret.Avind în vedere apropiata aniversare a unor evenimente majore din istoria celor două națiuni — centenarul cuceririi 

Independenței de stat a României și bicentenarul independenței Statelor Unite — cei doi președinți au căzut de acord că aceste evenimente vor oferi prilejuri pentru extinderea înțelegerii reciproce.Cei doi președinți au constatat că, în spiritul Declarației din 1973, au fost soluționate o serie de probleme umanitare și au căzut de acord să acționeze în continuare în acest domeniu.Președintele Gerald R. Ford a exprimat preocuparea sa în legătură cu recentele inundații dezastruoase care au afectat România. El a dat glas admirației sale pentru eforturile curajoase ale poporului român pentru a depăși efectele calamităților naturale. Președintele Nicolae Ceaușescu a mulțumit președintelui Gerald R. Ford pentru preocuparea sa în legătură cu efectele inundațiilor, precum și pentru ajutorul oferit de Statele Unite.Cei doi președinți au notat că încheierea cu succes a lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa reprezintă un pas important spre realizarea unei mai mari securități și cooperări pe continent.Pentru a realiza o mai largă înțelegere între toate popoarele Europei, ei au subliniat necesitatea respectării și a îndeplinirii tuturor prevederilor Actului final adoptat la Helsinki.Cei doi președinți și-au exprimat hotărîrea de a depune eforturi pentru măsuri efective de dezarmare care vor întări pacea și securitatea tuturor popoarelor din Europa.Cei doi președinți au subliniat sprijinul lor pentru o ordine internațională justă și echitabilă în cadrul căreia să fie respectat dreptul fiecărei țări, indiferent de mărime sau sistem politic, economic și social, de a-și alege propriul destin, la adăpost de folosirea forței sau a amenințării cu forța. Intr-o asemenea ordine internațională fiecare țară poate să se dezvolte în mod liber, pe baza respectării stricte a independenței, suveranității naționale, egalității în drepturi și neintervenției în treburile sale interne.în cursul convorbirilor, cei doi președinți au făcut un schimb de păreri asupra problemelor economice complexe care confruntă in prezent omenirea. Ei au apreciat că în rezolvarea acestora trebuie să se țină seama de necesitatea de a se ajunge la stabilirea unor raporturi economice echitabile între toate statele, la crearea și consolidarea unui echilibru economic în măsură să asigure stabilitatea pe plan mondial, în interesul progresului general al tuturor națiunilor, al păcii și securității internaționale. Cei doi pre
președintele Statelor Unite ale Americii

ședinți au acordat atenție mijloacelor eficiente de reducere a decalajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare.Cei doi președinți au reafirmat legătura indisolubilă dintre securitate și măsuri efective de dezarmare, ca și necesitatea stringentă a continuării negocierilor ferme pentru noi progrese In limitarea armamentelor, inclusiv a armamentelor nucleare.Cele două părți și-au exprimat preocuparea față de situația din Orientul Mijlociu și au subliniat necesitatea stabilirii, cît mai curînd posibil, a unei păci jușțs și durabile în regiune, în rezoluției 338 a Consiliu. Jt» Tfe Securitate al O.N.U., ținînd cont de interesele legitime ale tuturor popoarelor din zonă, inclusiv ale poporului palestinian, și de respectarea independenței, suveranității și securității tuturor statelor din zonă.Cele două părți și-au exprimat preocuparea față de evoluția situației din Cipru și s-au pronunțat pentru o soluție pe baza respectării suveranității, independenței și integrității teritoriale a Republicii Cipru. Ei au apreciat că tratativele dintre cele două comunități din insulă pot contribui în mod fructuos la rezolvarea situației.Cei doi președinți au căzut de acord că relațiile de prietenie, bună vecinătate în Balcani vor contribui la cooperarea, securitatea și îmbunătățirea atmosferei în Europa.Cei doi președinți și-au afirmat hotărîrea de a sprijini Organizația Națiunilor Unite pentru a fi în măsură să-și îndeplinească misiunea sa de menținere a păcii în lume, de dezvoltare a înțelegerii și cooperării internaționale.Cei doi președinți au salutat schimbul româno-american de vizite în multiple domenii, la diferite niveluri, care a avut loc în ultimii ani. In vederea continuării cursului ascendent al relațiilor româno-americane, ei au fost de acord să dezvolte și intensifice aceste schimburi de vederi, periodice, la toate nivelurile.Președintele Gerald R. Ford și doamna Elisabeth Ford au exprimat președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena Ceaușescu profunda apreciere pentru primirea deosebit de cordială ce le-a fost rezervată în România.Cele două părți au fost de acord că această vizită constituie o nouă contribuție la prietenia și înțelegerea dintre guvernele și popoarele român și american, Ia tradiția prețioasă a dialogului constructiv care • stabilit între cele două țări„A>
Sinaia, 3 august 1975

R. FORD

PRIMIRI LA TOVARĂȘUL 

NICOLAE CEAUȘESCU

ȘEDINȚA CONSILIULUI DE STAT
A fost ratificat Acordul privind relațiile comerciale 

între Republica Socialistă România și 
Statele Unite ale Americii

© Ministrul apărării al Republicii Guineea

SPORT • SPORT
Au luat sfirșit Campionatele 

mondiale de caiac-canoe

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului' Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, a primit sîmbătă după-amiază pe Alafe Kourouma, ministrul apărării al Republicii Guineea, care, în fruntea unei delegații militare, face o vizită oficială în țara noastră.La întrevedere au participat general de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, general colonel Ion Coman, prim- adjunct al ministrului apărării naționale și șef al Marelui Stat Major.A luat parte, de asemenea, Ibrahima Camara, ambasadorul Republicii Guineea la București.Exprimînd șefului statului român gratitudinea pentru întrevederea acordată, oaspetele a ținut să sublinieze primirea prietenească de care s-a bucurat,
• Ambasadorulîn ziua de 2 august arc., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România, a primit pe S.A. Moid, care și-a prezentat scrisorile de acreditare în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Islamice Pakistan în țara noastră.Președintele Nicolae Ceaușescu 

faptul că a avut posibilitatea de a cunoaște unele din importantele realizări obținute de poporul român in opera de edificare a noii societăți.Ministrul guineez a transmis președintelui Nicolae Ceaușescu > un cordial și prietenesc salut din partea tovarășului Ahmed Sekou Toure, președintele Republicii . Guineea, secretar general al Partidului Democrat din Guineea.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat pe oaspete să transmită tovarășului Ahmed Sekou Toure un cordial salut frățesc și cele mai bune urări, iar poporului guineez noi succese pe calea dezvoltării sociale și economice independente a țării.în timpul convorbirii s-a subliniat că vizita delegației militare guineeze reprezintă o expresie a relațiilor de prietenie
Republicii Islamiceși ambasadorul Pakistanului au rostit cu acest prilej, scurte a- locuțiuni.După primirea scrisorilor de acreditare, președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a avut o convorbire cordială, prietenească cu noul ambasador al Republicii Islamice Pakistan, S. A. Moid. 

și colaborare multilaterală statornicite intre țările, partidele și popoarele noastre, relații care după vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu in Republica Guineea și întrevederile avute cu tovarășul Ahmed Sekou Toure au cunoscut o continuă dezvoltare și întărire.Schimbul de vederi a pus in evidență dorința comună de a se acționa pentru înfăptuirea in cele mai bune condiții a acordurilor și înțelegerilor convenite privind colaborarea și cooperarea între cele două țări, în folosul și spre binele ambelor popoare, al progresului, păcii și înțelegerii internaționale. Totodată, a fost reafirmată dorința de a adinei și mai mult colaborarea româno-guineeză, atit pe plan bilateral, cît și pe plan internațional.întrevederea a decurs într-o ambianță de caldă prietenie. t
Pakistan.La ceremonia prezentării scrisorilor și la convorbiri au participat George Macovescu, ministrul afacerilor externe, și Silviu Curticeanu, secretar prezidențial și al Consiliului de Stat. Au fost, de asemenea, prezenți membri ai Ambasadei Republicii Islamice Pakistan la București.

In ziua de 2 august 1975, la Palatul Republicii, a avut loc ședința Consiliului de Stat, prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Republicii Socialiste România.La ședință au participat tovarășul Manea Mănescu, prim- ministru al guvernului, miniștri și președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale.In numele și din însărcinarea guvernului, Acordul privind relațiile comerciale intre Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii a fost prezentat spre ratificare de tovarășii Ion Pățan, viceprim-ministru, ministrul comerțului exterior și cooperării economice
PLECAREDuminică dimineața, a părăsit Capitala Alafe Kourouma, ministrul apărării al Republicii Guineea, care, la invitația ministrului a- părării naționale al Republicii Socialiste România, a făcut o vizită oficială în țara noastră în fruntea unei delegații.La plecare,*pe  aeroportul Otopeni, unde erau arborate drapelele de stat ale celor două țări, oaspeții au fost salutați de generalul de armată Ion Ioniță, ministrul apărării naționale, generalul colonel Ion Coman, prim-adjunct al ministrului a- părării naționale șî șef al Mare- 

internaționale și George Macovescu, ministrul afacerilor externe, care au subliniat importanța deosebită a acestui document pentru extinderea și aprofundarea colaborării economice dintre cele două țări în spiritul principiilor înscrise în Declarația comună- a președinților celor două state, din 5 decembrie 1973, și al convorbirilor care au avut loc în luna iunie a.c. între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Gerald Ford.Proiectul de decret pentru ratificarea Acordului privind relațiile comerciale între Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii a fost dezbătut și avizat favorabil de lui Stat Major, adjuncți ai ministrului apărării naționale, generali și ofițeri superiori.Erau de față Ibrahima Camara, ambasadorul Republicii Guineea in România, și membri ai ambasadei. Au fost, de asemenea, prezenți atașați militari ai unor misiuni diplomatice la București.In timpul șederii în țara noastră, oaspeții din Republica Guineea au vizitat unele unități militare și instituții de învățămînt ale armatei, precum și stațiuni turistice de pe litoral.
SOSIREDuminică seara, a sosit îa București o delegație economi
că egipteană, condusă de Mo- 

Comisia pentru politica externă și cooperarea economică internațională și de Comisia constituțională și juridică ale Marii Adunări Naționale, precum și de Consiliul Legislativ.Membrii Consiliului de Stat și-au exprimat deplinul acord în legătură țu acest important instrument juridic, apreciindu-1 ca o contribuție de seamă la întărirea și dezvoltarea continuă a colaborării economice dintre cele două state.Consiliul de Stat a ratificat în unanimitate Acordul privind relațiile comerciale între Republica Socialistă România și Statele Unite ale Americii, semnat la București, la 2 aprilie 1975.hamed Zaki El Shafei. ministrul economiei, care va participa la lucrările celei de-a IX-a sesiuni a Comisiei mixte guvernamentale de cooperare economică între Republica Socialistă România și Republica Arabă E- gipt.La sosire, pe aeroportul Otopeni, membrii delegației au fost salutați de Angelo Miculescu, viceprim-ministru al guvernului, ministrul agriculturii și industriei alimentare. Nicolae Stefan, prim-adjunct al ministrului comerțului exterior și cooperării economice internaționali, de alte persoane oficiale.Au fost prezenți Petre Bur- îacu, ambasadorul României la Cairo, și Hassan Daoud, ambasadorul R..A. Egipt la București.

Duminică pe apele lacului Ada Ciganlija din apropiere de Belgrad s-au încheiat campionatele mondiale de caiac-canoe la care au participat peste 400 de sportivi și sportive reprezentînd 30 de țări ale lumii. în ultima zi a campionatelor sportivii români au cucerit 3 medalii de argint și una de bronz. In proba de caiac-1 (500 m) reprezentantul României, Vasile Dîba a ocupat locul doi cu 1’45’74/100, după maghiarul G. Csapo — l’44”34/100. O medalie de argint 

a obținut echipajul de caiac 4 X 500 m alcătuit din Eseanu, Zafiu, Dragulschi și Diba. A treia medalie de argint a fost cucerită de echipajul de 4 în proba de caiac (1 000 m). în această probă lupta a fost extrem de strînsă victoria revenind echipajului Norvegiei. în proba de caiac-2 (500 m) echipajul României (Serghei, Malîhin) s-a clasat pe locul trei.La actuala ediție sportivii români au cucerit în total 6 medalii de argint și două de bronz.1 • IN MECI RETUR pentru turneul balcanic de fotbal la Sofia echipa locală Lokomotiv a intilnit formația F.C. Constanța. Fotbaliștii bulgari au obținut victoria cu scorul de 1—0 (1—0).• LUPTĂTORII ROMANI s-au comportat remarcabil in cadrul concursului pentru trofeul „Werner Seelenbin- der". La lupte greco-romane, trei sportivi români : C. A- lexandru (48 kg), N. Gingă (52 kg) și I. Dulică (57 kg) au ocupat primul Ioc Ia categoriile respective. V. Iorga (82 kg) a repurtat o frumoasă victorie în cadrul concursului de lupte libere.• FINALA TURNEULUI INTERNAȚIONAL DE FOTBAL de la Lvov se va disputa între echipa locală Kar- patî și formația A.S.A. Tg. Mureș, clasate pe primul loc în cele două grupe preliminare.—

f
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Tinerii intimpină Congresul al X-lea al U.T.C. și Conferința a Xa a U.A.S.C.°R

O ȘTAFETA A MUNCII
AȘA CUM O ÎNȚELEGEM

NOI UTECIȘTII
Organizația U.T.C. de la întreprinderea „23 August" se află 

in primele rînduri ale muncii patriotice in sprijinul producției, 
inițiativă utecistă generalizată în toate întreprinderile Capita-
lei. Pînă la sfîrșitul lunii iulie, prin contribuția uteciștilor, la 
depășirile de producție ale colectivului de aici s-au adăugat o 
locomotivă diesel hidraulică de 700 C.P., 100 echipamente de 
frînă, 2 grupuri de foraj, un compresor, bare și blocuri forjate 
în valoare de 250 000 lei, produse complexe in valoare de a- 
firoape 300000 lei. Tinerii au dedicat aceste succese Congresu- 
ui al X-lea al U.T.C. și Conferinței a X-a a U.A.S.C.R., pro- 

punindu-și transformarea în tradiție a experienței acumulate 
in lupta pentru producții record și sporuri de calitate.

— Tovarășe secretar, observ că angajamentele organizației U.T.C. de la „23 August*'  sint foarte ambițioase. Cum asigurați lor în faptă ?

• DUMINICA S-A DESCHIS LA CRAIOVA o tabără organizată de C.C. al U.T.C.. la care iau parte e- levi din licee de cultură generală și de specialitate din toate județele tării, autorii celor mai bune lucrări susținute în sesiunile de comunicări și referate in anul școlar încheiat.Pînă la 13 august, cei 400 de elevi vor lua parte la diferite acțiuni de muncă vo- Iuntar-patriotică. la spectacole și seri distractive, vor vizita unități industriale, precum și obiective social- cul turale.• ÎNTR-UN SPLENDID CADRU-NATURAL din CU- noscuta pădure de Ia Zăval s-a desfășurat, duminică, faza zonală a Festivalului cultural artistic și sportiv al tineretului. Numeroase formații artistice din Dăbuleni. Ostroveni. Călărași. Bechet. Sadova. Gighera. Gîngeova și din alte așezări din Cîm- pia Dunării au prezentat in fata a numeroși oameni ai muncii un bogat program artistic.

transformareane propunem mari, insă nu— E adevărat, de obicei lucruri înainte de a ne cîntări bine posibilitățile. Mai intii, ne-am angajat să reducem la minimum nu '""'ui uteciștilor care nu-și în-ie^^inesc normele, aceasta fiind, de fapt, o sarcină profesională a fiecăruia, de realizarea căreia depind firesc orice inițiative și măsuri in sprijinul producției. Apoi, am promis cu toții că organizația U.T.C. va contribui in cit mai înalt grad la depășirea planului de producție al întreprinderii. Se poate afirma că și materializarea a- cestui angajament a grăbit îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal, uteciștii din toate secțiile uzinei întrecîndu-se pe ei înșiși. De asemenea, în în- tîmpinarea Congresului nostru, organizația U.T.C. din întreprindere a dat pînă la 31 iulie o depășire de producție în valoare de încă 7,5 milioane lei, prin cele peste 3 000 de ore de muncă patriotică în sprijinul producției. Pînă in noiembrie valoarea producției suplimentare pe care s-au angajat s-o realizeze uteciștii va ajunge la 16 milioane lei, reprezentind un efort de 10 000 ore de muncă patriotică. Desigur, nu va fi ușor, nu vom realiza doar cu bătăi din palme tot ce ne-am propus, dar, o dată ce-am ridicat cu toții mina aprobînd un angajament suplimentar, trebuie să- considerăm angajamentul drept sarcină de organizație. Cum anume ne-o transformăm în faptă ? Pe primul plan, așezăm organizarea temeinică și amănunțită a acțiunilor, ca și mobilizarea tinerilor, controlind îndeaproape promptitudinea cu care se răspunde la chemări. Fără promptitudine, fără responsabilizarea fiecărui utecist, inițiativele se diluează, acțiunile lincezesc, angajamentele rămin doar pe hir- tie. Iar noi nu ne propunem așa ceva. O precizare aș dori să mai fac :■ se spune deseori că trebuie să înveți din experiența frumoasă a altora, ceea ce este dej sigur un sfat bun, dar nu o dată avem de învățat chiar de la noi înșine.— Vă rog să explicați »- cest punct de vedere.— Voi folosi doar exemple de dată recentă. în zilele grele ale inundațiilor, am adresat seara, la ieșirea oamenilor din schimb, o ‘ hemare: „La Mediaș e nevoie v intă de ajutor calificat. Cine ‘„■a oferă voluntar?" S-au oferit multi, am ales 55 de uteciști care au plecat imediat in zona calamitată, majoritatea fără a mai avea timp să-și anunțe și familiile. în aceeași noapte au și ajuns la Mediaș, deși podul peste Olt era rupt, au ascultat ce li se cerea și au trecut de urgență la repunerea în funcțiune a întreprinderii „Automecanica". Au rămas acolo 3 săptămini, iar după ce au revenit acasă am primit de la medieșeni numai cuvinte de laudă la adresa lor. în vremea asta, uteciștii rămași în București au lucrat in schimburi prelungite, au organizat zile de producție record, iar după ieșirea din schimb au muncit zi de zi, timp de două săptămini, la recoltatul cerealelor. Colectivul nostru se angajase ca numai In luna iulie să dea peste angajamentele anterioare de suplimentare a producției, in vederea diminuării pagubelor provocate de inundații economiei naționale, produse în valoare de 7 milioane lei. Sintem tn măsură să spunem că acest angajament 
a fost Îndeplinit. în ce ne privește, la aceste acțiuni au fost antrenați absolut toți uteciștii din Întreprindere. De aici am tras concluzii clare : orice acțiune va fi încununată de succes dacă o organizezi bine, dacă mobilizezi la ea un număr mare de oameni, dacă împărți sarcinile și responsabilitățile judicios, dacă controlezi in permanentă activitatea, luind efectiv parte la ea.— Trebuie să înțelegem că nu întotdeauna se procedează astfel ?— Din păcate, da. De pildă, chiar in sinul comitetului U.T.C. pe întreprindere mai avem de pus lucrurile la punct. In acest sens. Unii membri trag din greu, luind, de voie de nevoie, asupra lor și sarcinile altora, alții activează și nu prea, după cum au chef, iar 2,3 nu-și îndeplinesc 

chiar deloc sarcinile de organizație, aducînd fel de fel de motive care dovedesc de fapt lipsa lor de maturitate politică, de responsabilitate. Desigur, intreg comitetul, in frunte cu secretarul se face vinovat de această stare de lucruri. Nu trebuia să
Interviu cu tovarășul 

ANASTĂSE TUDORICĂ, 
secretar al Comitetului U.T.C. 

de la întreprinderea „23 August" 
din București

tolerăm inactivitatea, ar fi fost cazul chiar să trecem și la sancțiuni. Constatînd insă că organizația obține succese ,în activitatea sa de ansamblu, datorate in mare parte supraîncărcării cu sarcini a unora din organele alese, am neglijat discutarea celor ce nu-și onorau mandatul și, ca atare, n-am luat măsuri categorice cu ei. Pentru că tot ne aflăm în perioada de pregătire a alegerilor în organele U.T.C., consider că trebuie să ne orientăm către oamenii care sînt, intr-adevăr, cei mai buni dintre noi, care să facă din statutul lor de activist U.T.C., din activitatea lor în organizație, un punct de onoare, de demnitate, de responsabilitate politică.— In discuțiile purtate in întreprindere mi s-a spus că, Intr-adevăr, uteciștii sînt oameni de nădejde, pe care te poți bizui oricind. S-a afir-
CARTEA DE TEATRU 

MUNTELUI DE SARE“
întîlnirea pe calea lecturi! cu producția dramatică a lui Marin Sorescu întărește impresia că e vorba în primul rind de un teatru poetic, a cărui seducție se relevă integral doar la lectură. Iona sau Paracliserul sînt de fapt monologuri lirice, iar „dramaticul" dacă nu se poate afirma că lipsește este subsumat viziunii lirice. Alte piese precum Matca au un caracter mai apăsat scenic fără ca lucrurile să se schimbe in esență.Toate bineînțeles, îl trezesc în Setea Dacă comediile (Există nervi și Pluta meduzei) sînt mai puțin izbutite, tragediile sînt remarcabile. Pe drept cuvînt s-a vorbit la Marin Sorescu de un „teatru al speranței". Raportările prin opoziție ce s-au făcut la lucrările unor reprezentanți ai teatrului absurdului pot fi interesante, pe de altă parte însă scriitorul, prin viziunea ce o propune, se înscrie intr-un anume specific repede sesizabil în literatura noastră. Specific pe care îl sintetizează metaforic atit de fericit imaginea bălții dintr-un pasaj memorabil din Sadoveanu. Este vorba de o mișcare necontenită, voioasă,

acestea nu alterează, interesul pe care piesele cuprinse muntelui de sare.

Activități
ale tineretului

mat, intre altele, că dacă îw treprinderea obține sucoese in întreaga sa activitate, dacă marca „23 August" e cunoscută și apreciată într-un mare număr de țări, aceasta se datorește in bună măsură și tinerilor, priceperii, dăruirii lor. în acest sens, ce-șî propune organizația dumneavoastră pentru perioada ce urmează ? în ce acțiuni sinteți deja angajați ?— Se apropie ziua de 23 August, pe care ne-am angajat s-o întimpinăm cu planul economic al organizației U.T.C. pe 1975 îndeplinit. în a- cest scop am intensificat munca politică în fiecare organizație din secții, am făcut o organizare mai bună a întregii activități, am reactualizat cele mai eficace initiative ale noastre. între a- cestea menționez lucrul în brigăzi fruntașe de producție și de calitate, săptămînile și lunile de producții record, raportul ute- cist, acțiunile privind economisirea de materiale și materii prime, de timp, de energie ș.a. De asemenea, în cursul lunii iu- ■ nie tinerii din organizația U.T.C. de la Utilaj tehnologic au luat inițiativa să realizeze prin muncă patriotică in sprijinul producției un repar în valoare de • 100 000 lei, pentru producerea unor complexe destinate exportului. Inițiativa tnodelorilor a fost preluată de organizația U.T.C. turnătorie oțel, care, e- xecutînd lucrarea tot prin muncă patriotică, o va preda la rîndul ei uteciștilor din secțiile prelucrătoare, sub formă de ștafetă a muncii. Pe parcurs valoarea lucrării va -spori tot mai mult. O inițiativă frumoasă, e- ducativă, mobilizatoare, pe care intenționăm s-o permanentizăm. Prin toate acestea, la care vom adăuga pe parcurs alte măsuri și inițiative in sprijinul producției, ca și în sprijinul celorlalte activități specifice organizației noastre, dorim să facem din perioada premergătoare Congresului U.T.C. și Conferinței U.A.S.C.R. o continuă ștafetă a muncii, așa cum trebuie s-o înțelegem noi. uteciștii.
DRAGOMIR HOROMNEA

Marin Sorescu

deși dramele se produc la tot pasul. Vietăți mari și mici merg sau zboară, agitate deasupra apei, mereu in căutarea hranei, înghițind sau fiind înghițite u- nele de către altele, fără ca pieirea uneia sau alteia să curme o clipă măcar dansul neistovit al vieții. Conștiința prezenței continue și în tot locul a vieții elimină de la sine deznădejdea. La fel se petrec lucrurile in viziunea lui Marin Sorescu. Omul este pus în situații dificile, dar el tocmai atitudinii fataliste nu se lasă pradă. înțelegerea faptului că există un flux continuu biruitor al vieții îl face pe bă- trînul din Matca să privească cu semnificativă înțelepciune propria dispariție. Nimic nu este simplificat sau idealizat totuși. Iona moare, dar nădejdea In prezența luminii nu se stinge. Bătrinul in Matca se stinge, insă in același timp fiica sa dă naștere unui copii. Este și aici o fericită metaforă a umanului care se perpetuează necontenit. Unii copaci se usucă, pe alții îi doboară furtuna, pădurea rămi- ne mereu în picioare. Chiar dacă după tot dezastrul nu supraviețuiește decît o mlădiță fragedă, în ea e cuprinsă o promisiune de regenerare integrală. în finalul piesei Matca, tînăra mamă, al cărui trup a fost cuprins de CĂLIN STĂNCULESCU
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11,30; 
(orele 
20,30),

A FOST ODATA UN HOLLY
WOOD ; Sala Palatului 
17,15; 20,15)

PIAF : Scala (orele 9,15; 
13,45; 16; 18,30; 21), Capitol 
9,15; 11,30; 12,45; 16; 18,15; _____
Favorit (orele 9,15; 11,30; 13.45; 16; 
8.15; 20.30), Grădina Dinamo
(ora 20).

DEFILEUL LEGENDELOR UI
TATE : Victoria (orele 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30).

OMUL DIN LARAMIE : Lucea
fărul (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30), București (orele 8,45; 
11; 13,15; 16,15; 18,30: 20.45), Gră
dina București (ora 20).

MUNTELE ASCUNS : Lumina 
(orele 9,15; 11,15; 13,30; 16; 18; 20).

LANȚURI : Festival (orele 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30), Melo
dia (orele 9; 11,15: 13,30; 16; 18.15: 
20,30), Gloria (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30).

PAVLINKA : Bucegl (orele 16; 
18).

PIEDONE — COMISARUL FARA 
ARMA : Central (orele 9,15; 11,30; 
16; 18,15; 20,45). Dacia (orele 9; 
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15), Mio
rița (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 
20). Grădina Luceafărul (ora 20). 
Grădina Moșilor (ora 20,30).

INCREDIBILELE AVENTURI 
ALE UNOR ITALIENI ÎN RUSIA : 
Timpuri Noi (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15).

(orele

Un vas destinat exportului se află in dana Șantierelor navale 
, din Galați

Foto : GH. CUCU

Tinerii prahoveni 
și-au îndeplinit

angajamentele anuale
la muncaContinuînd seria succeselor obținute pe șantierele de construcții, in acțiunile de înfrumusețare a orașelor și comunelor — stau mărturie cele 19 diplome de onoare cucerite de-a lungul anilor — uteciștii prahoveni au raportat în urmă cu cîteva zile îndeplinirea și depășirea planului valoric la acțiunile finanțate de munca patriotică. Față de un plan inițial de 3 185 740 lei tinerii prahoveni au reușit să realizeze pînă la sfîrșitul lunii iulie lucrări in valoare de peste 3 500 000 lei. Un stadiu bun se înregistrează și la lucrările nefinanțate unde din planul inițial de 105 milioane lei au fost realizate pînă în prezent, lucrări în valoare de 85 milioane lei repre- zentind peste 80 la sută din planul anual.Care este semnificația acestor rezultate, cum au fost ele obținute ? Sînt întrebări pe care le-am adresat tovarășului Zaha- ria Vlăsceanu. prim secretar al Comitetului județean Prahova al U.T.C.— Practic toti uteciștii din județ au acționat în cadrul propri-

„SETEA

ape, îi poruncește fiului, pe care ii ridică cu amîndouă mîinile deasupra puhoiului, să respire, în ciuda situației care aparent nu dă dreptul la speranțe, femeia nu disperă, căci știe că, intr-un fel sau altul, Viața trebuie să se continue. Gonirea disperării de către Paracliserul pus intr-un context similar și neabandona- rea acțiunii, așadar a modului specific de manifestare a omenescului prezintă semnificații de același ordin. în modalități diverse, adesea remarcabile sub raport artistic, scriitorul pune !n_ evidență această viziune. Ne Întoarcem așadar la similitudinea de perspectivă din care sînt privite dramele firii din povestirea lui Sadoveanu, care vorbeam. r_ odată nu este mă a existenței, aceasta viziunea tei românești Cei îngropați in Săpînta au parte tarii și desene hazlii, unele din ele dorite chiar de cei decedați. Ca și la soldatul despre care vorbește Marin Sorescu, risul nu-i părăsește deși iarba a răsărit demult prin risul lor.
VICTOR ATANASIU

despre Tragicul nici- expresia ulti- Dar nu este specifică ar- dintotdeauna ? cimitirul din de comen-

ÎNFRINGEREA LUI L. WIL- 
KISON ; Feroviar (orele 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30), Modern (o- 
rele 9; 11,15; 13,30; 16; 18; 20);
Grădina Modern (ora 20,30).

DIN COPILĂRIA MEA : Unirea 
(orele 16; 18).

STRĂLUCIREA SOARELUI : 
Excelsior (orele 9; 11,15; 13,30; 16; 
18.15; 20,30), Aurora (orele 9; 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20), Tomis (orele 
8,30; 10,45; 13; 15,15; 17,30; 19,45), 
Grădina Aurora (ora 20,15), Gră
dina Tomis (ora 20,30).

ACTORUL ȘI SĂLBATICII : 
Lira (ora 15,30), Grădina Lira 
(ora 20).

NU IESE FUM FĂRĂ FOC : 
Grivita (orele 9; 11,45; 14,30; 17,15; 
20), Volga (orele 9,30; 12; 15; 17,30; 
20), Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15).

NU TE VOI IUBI : Drumul 
Sării (orele 15,30; 18; 20,15).

TUNURILE DIN NAVARONE : 
Doina (orele 11; 14: 17; 20 : pro
gram pentru copii — ora 9,45).

MARELE CIRC : Ferentari ' 
15,30; 18; 20,15).

ULTIMUL PISTOLAR 
CROSS CREEK : Glulești 
15,30; 18; 20,30), Munca (orele 16; 
18: 20).

BRIGADA DIVERSE 
TA : Cotroceni (orele 
20).

CEI MAI FRUMOȘI . 
reasca (orele 9: 11,15; 
18,15; 20,30).

TOAMNA BOBOCILOR : Pacea 
(orele 15,30: 17,45; 20).

TATA DE DUMINICA : Crtngași 
(orele 16; 18,15).

SPERIETOAREA : Viitorul (ore
le 15,30; 18; 20).

(orele

DIN
(orele

ANI : Flo- 
; 13,30; 16;

patrioticăilor unități, în agricultură, in industrie. în școli, fie antrenați în cadrul celor 358 de șantiere locale și 4 șantiere județene — Casa științei și tehnicii — Cim- pina, Casa copilului — Văleni de Munte, Pîrtia de bob de la Sinaia și șantierul funicularului de la Piatra Arsă. Rezultate deosebite au fost obținute în cadrul șantierului de la Sinaia, unde vor fi găzduite campionatele europene de bob și unde calitatea lucrărilor a fost bine apreciată de beneficiari. în agricultură, tinerii au răspuns cu dăruirea specifică virstei comandamentelor impuse de starea de necesitate contribuind la salvarea animalelor la Complexul de creștere și îngrășare a porcilor de la C.A.P. Gherghița. La rîndul lor. uteciștii din școli s-au remarcat și in bătălia pentru strihgerea recoltei la C.A.P. Cio- rani, C.A.P. Mănești, C.A.P. Drăgănești. în zonele viticole și legumicole peste 4 000 de elevi au efectuat lucrări de sezon la întreținerea culturilor, la legat și săpat via. la selectat cartofi etc. evidențiindu-se tinerii din organizațiile U.T.C. de la Liceul pedagogic Ploiești, Liceul „Al. Ioan Cuza". Liceul de chimie Ploiești, liceele ,.I. L. Caragiale". „Mihai Viteazul" Ploiești. Liceul „Nicolae Grigorescu" din Cîmpi- na. Liceul Filipeștii de Pădure.',! Volumul inițial de lucrări pre- ' văzut pentru amenajarea și întreținerea pășunilor cifrat la 16 mii de hectare a fost depășit cu 2 280 de hectare. O altă depășire semnificativă raportată de uteciștii prahoveni este înscrisă la capitolul acțiuni de muncă patriotică în sprijinul producției unde valorile globale au fost depășite cu 20 la sută. De asemenea, la colectarea deșeurilor de fier vechi angajamentele au fost îndeplinite și depășite cu tone.Pentru perioada rămasă la sfîrșitul anului, uteciștii hoveni își propun continuarea cu aceeași perseverentă a acțiunilor de muncă patriotică in industrie și agricultură, pe șantierele de construcții pentru a obține noi și substanțiale depășiri in cadrul angajamentelor a- sumate în cinstea Congresului al X-lea al U.T.C. și a Conferinței a X-a a U.A.S.C.R. Alăturindu- se prin intensificarea eforturilor lor luptei întregului nostru popor de a lichida cit mai grabnic urmările calamităților, uteciștii prahoveni apreciază că vor depăși sumele planificate la lucrările nefinanțate cu circa 5 milioane lei și la lucrările finanțate cu circa 250 000 lei. Viitoarele lor fapte de muncă înscrise in tradiționala Întrecere „Tineretul — factor activ in îndeplinirea cincinalului Înainte de termen" vor demonstra continuitatea u- nor valoroase tradiții cu rezonante semnificative pentru capacitatea de mobilizare a tineretului de pe meleagurile prahovene.

1 320pină pra-

TRANDAFIRUL NEGRU :. Moși
lor (orele 15,30; 18).

PIRAȚII DIN PACIFIC — INSU
LA COMORILOR : Popular (orele 
15,30; 19).

KIT IN ALASKA : Cosmos (orele 
15,30; 18; 20,15).

MIHAI VITEAZUL : Flacăra 
(orele 15,30: 19).

LEGEA PRERIEI : Arta (orele 
13,30; 17,45; 20), Grădina Arta (ora 
20.15).

LUMINA LA. CAPĂTUL TUNE
LULUI : Vitan (orele 15,30; 18).

ULTIMUL CARTUȘ : Rahova 
(orele 16; 18).

INVINCIBILUL LUKE : Progre
sul (orele 16; 18; 20).

AEROPORTUL : Stadionul
Steaua (ora 20).

STEAUA DE TINICHEA : Sta
dionul „23 August" (ora 20,15).

ACEA PISICĂ BLESTEMATĂ : 
. Grădina Festival (ora 20).

TEROARE PE „BRITANNIC" : 
Grădina Bucegl (ora 20).

AI GREȘIT, INIMĂ ! : 
Unirea (ora 20).

LUMINILE RAMPEI : 
Titan (ora 20).

CINTECELE MARn : 
Vitan (ora 20).

Grădina

Grădina

Grădina
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Teatrul Glulești (la Parcul Tea
trului Giulești) x NOPȚI DE VARA

CAMPANIA AGRICOLĂ

RITM SUSȚINUT
ÎN EXECUTAREA

LUCRĂRILOR
• Au mai râmas de secerat peste 100 000 de hectare • Experiența unităților 
agricole fruntașe • Pentru cultura a doua este necesară depășirea suprafe-

țelor planificate.Mobilizați de hotărîrile plenarei comune a C.C. al P.C.R. și Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale lucrătorii ogoarelor continuă să depună eforturi susțmute pentru încheierea grabnică a secerișului, pentru efectuarea însămîntărilor la culturile duble, pentru întreținerea culturilor de cîmp și din fermele legumicole. Cîteva date vor oferi o imagine mai clară a acestui efort, vor sublinia direcțiile în care, în aceste zile, trebuie orientată forța de muncă și utilajele din agricultură.Recoltatul păioaselor a fost încheiat în județele mari cultivatoare de grîu. La această oră combinele lucrează intens pe ultimele suprafețe in județele din zonele a doua și a treia agricolă : Dîmbovița, Vilcea, Gorj, Cluj, Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureș, Brașov, Bistrița și Maramureș, Iași, Argeș. Botoșani. Sălaj, Covasna, Harghita și Suceava. Potrivit datelor centralizate Ia ministerul de mai rămas de secerat mii hectare.Numai tn ultimele fost recoltate circa hectare. O viteză de lucru optimă. un ritm Intens, dar, care, dat fiind timpul călduros din ultimele zile va trebui și mai mult intensificat.După cum s-a mai anunțat, zilele trecute s-a desfășurat Con-

resort circa au106zile60 aumii

Din munca de zi cu zi
se nasc performanțele
Șantierul naval Galați nu mal este o firmă ce trebuie prezentată. Tradiția și experiența celor peste optzeci de ani de existentă o impun de la sine. Vom aminti numai că astăzi șantierul execută nave maritime. în rîndul cărora ponderea o dețin cele de 8 700 tdw și 18 000 tdw. în scopul asigurării mai bune a transportului pe apă, a modernizării tehnologiilor de fabricație așa cum prevede Programul partidului, în viitorul cincinal șantierul gălățean va fi specializat in executarea de vase de transport containere de 7 500— 8 700 tdw și 15 000—18 000 tdw, nave echivalente. în același timp șantierul are posibilități să construiască nave și mai mari.Dacă avem in vedere faptul că este un șantier de prototipuri care deține tjonderea in cadrul Centralei de construcții navale, ca volum al producției globale, realizările de pînă acum sînt adevărate performante. Performanțe născute din munca asiduă de fiecare zi a acestui experimentat și mereu reintine- rit colectiv de navaliști.

SE LANSEAZĂ O NAVAUn lucru devenit atît de obișnuit pentru constructori incit evenimentul se consumă ca un simplu fapt de muncă. îl consemnăm si noi la fel : ieri, orele 14,00 a fost lansat penultimul vas de 4 500 tdw pentru transport mărfuri.înainte cu cîteva ore. cînd se executau ultimele lucrări și se

— Spectacol de sunet șl lumină — 
ora 20,30; Teatrul „C. Tănase” 
(Grădina Boema) ! ÎN GRADINA 
BUCURIILOR — ora 19,30.
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PROGRAMUL I

16,00 Teleșcoalâ. 16,30 Emisiune 
in limba maghiară. 19,00 Dreptul 
de a te numi mamă — reportaj- 
anchetâ. 19,25 1001 de seri. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Reflector. 20,20 
Cel mai bun continuă. 21,10 Dialog 
muzical cu... formația Valențiu 
Grigorescu. 21,25 Roman-foileton : 
Șl totuși se invîrtește. Episodul 2. 
22,10 24 de ore.

PROGRAMUL H

17,00 Telex. 17,05 Muzică ușoară. 
17,25 Film artistic : Haiducii. 19,05 
Tezaur de cîntec românesc. 19,30 
Telejurnal. 20,00 Film serial pen
tru copii (reluare) : Daktari. 20,25 
Muzică ușoară. 20.45 Teatru serial 
TV. Mușatinil. Seria a n-a. Topi
rea zăpezilor. 21,25 Uzinele, de să
nătate ale Bucureștiulul. 21,45 Por
tativ ’75. 

ferinta pe tară a griului, conferință care a analizat — in lumina sarcinilor reieșite din hotă- rîrile recentei Plenare comune a C.C. al P.C.R. și a Consiliului Suprem al Dezvoltării Economice și Sociale, din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu — rezultatele înregistrate in acest an la cultura griului, stabilind, totodată, și măsurile tehnico- organizatorice pentru sporirea producției la aceasta cultură. Cu acest prilej un fapt a fost relevat cu pregnanță. Și anume a- cela că, acolo unde a existat o preocupare pentru aplicarea tehnologiilor, pentru adaptarea lor la condițiile specifice din fiecare unitate agricolă, pentru buna organizare a producției și a muncii, s-au obținut rezultate bune. Este o concluzie la care s-a a- juns in urma generalizării experienței unităților fruntașe, și va trebui să fie in atenția îndeosebi a cooperativelor ale căror producții sînt velul posibilităților.Dacă ritmul stringerii de pe cîmp este cell-am amintit, este de observat că lucrările pentru însămințarea porumbului și a legumelor in cultură dublă se desfășoară destul de lent. Pentru recuperarea integrală a pagubelor provocate de inundații este necesar ca suprafețele pe care urmează 

agricole sub ni-recoltei pe care

predau la registru, am avut prilejul să aflu de la Gheorghe Tănase, adjunct de șef secție construcții corp, că mai mult de optzeci la sută dintre compo- nenții formațiilor de muncă sînt tineri. Și dacă Gheorghe Tănase, cel prezent in șantier de la prima navă maritimă, a uitat numărul lansărilor la apă, nu uită de astă dată să amintească cu mîndrie neascunsă faptul că blocul patru s-a realizat în 12 zile, fată de 40. cit „era normal", cum adaugă el. Este o performanță la care a contribuit atît elanul tinerilor cit si formele noi organizatorice adoptate. S-au făcut cumulări de secții la sol pină la 100 tone, s-a asigurat o asistență tehnică deosebită, atelierele ansamblaj- sudură s-au corelat mai bine, urmărind permanent aspectul calității. S-a lucrat in ture prelungite. Valoarea efortului — reținem aportul tinerilor constructori din echipele lui Dănuț Luca. Ion Ceapraga. Dumitru Nistor. a sudorilor lui Cos tic ă Munteanu — este dată si de milionul de lei producție globală suplimentară realizat in luna iulie.în timp oe oamenii aplaudă lansarea vasului, pe chipul tinerei inginere Elena Stoica se citește o profundă emoție. Se explică : „Este prima mea lansare. Am preluat-o cu o lună mai devreme și am vrut să lansăm vasul într-un grad mare de saturare și armare. Am reușit intr-un timp redus la jumătate. Este o Satisfacție să-1 vezi cum se clădește. Dacă ati fi venit acum trei săptămini. nu credeați că se poate lansa astăzi. Nici eu nu credeam. Acum am să-1 duc pină la capăt".
PRIMA ELICE PENTRU 
NAVELE DE 55 000 tdwUn panou așezat la intrarea in turnătorie, anunțînd angajamentele colectivului de aici pentru reducerea importului, este si o invitație pentru a vizita secția. Cîteva elice pentru navele de 7 500 tdw stau aliniate de o parte. Cei care Ie realizează sînt tot tinerii. Pentru că media de vîrstă este aici de 22 ani ; doar 2—3 muncitori fiind trecuti de 35—40 de ani. Prin . confecționarea lor. importul s-a redus complet la navele 18 000 tdw. „Acum, ne mează majstrul Mircea șeful atelierului, brigada teciști, în frunte cu Silviu gescu. Ionel Palade. Miron Nicolae și alții, pregătește în afara sarcinilor de producție, modelul primei elice pentru navele de 55 000 tdw. Este o colaborare cu specialiștii de la Combinatul siderurgic (reținem aici numele tînărului inginer Ilie Stoica). Pe această bază, angajamentul tinerilor comuniști și uteciști ai secției turnătorie este ca In a- 

de infor- Roibu. de u- Geor-

să se fnsămințeze porumb și legume în cultura a doua să fie cu mult mai mari decît cele planificate inițial. Și se mai impune ca acestea să fie puse in pămînt cit mai repede cu putință pentru a avea vreme să se maturizeze și să se coacă. Or, pînă la 30 iulie, de pildă, numai unitățile agricole de stat și cooperatiste din județele Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Vrancea și Satu Mare depășiseră suprafețele planificate, in timp ce județe ca Olt, Dolj, Teleorman, Ilfov, Timiș, Arad. Argeș, Mehedinți, Caraș-Severin. Cluj, etc. se aflau cu mult sub cifra planificată, ca să nu mal vorbim de o substanțială depășire a ei, așa cum a hotărît ultima plenară a partidului. Pe Întreaga țară, la aceeași dată, cooperativele de producție Insămîntaseră în a doua cultură abia 53 la sută din suprafața planificată, iar întreprinderile agricole de stat raportau o realizare de 93 la sută. Se impune, de aceea, luarea u- nor măsuri hotărîte pentru recuperarea restantelor, pentru depășirea suprafețelor planificate a fi însămîntate cu a.doua cultură.Către acest obiectiv prioritar trebuie să-și îndrepte atenția lucrătorii din agricultură, in a- ceastă direcție trebuie mobiliza
te toate forțele.

AL. DOBRE

cest an să realizeze economii de valută echivalente cu 7 600 000 lei.
O „LUCRARE DE DI
PLOMĂ" PENTRU CON
STRUCTORII GĂLÂȚENIAșa s-ar putea numi examenul construcției primei platforme de foraj maritim executată la Ș.N.G. Acum, in preajma lansării — angajamentul colectivului respectiv este să serbeze evenimentul în cinstea zilei de 23 August — putem afirma că succesul este asigurat Fermitatea cu care tînărul Sava Chiri- cuță, inginer principal coordonator al lucrărilor, susține- a- ceastă necesitate, ne Întărește această speranță. Dar mai aies o garantează munca plină de elan, cu adevărat eroică a lăcătușilor constructori navali și sudorilor de mare clasă care predau astăzi compartimentele dublului fund. Cîteva detalii tehnice : obiectivul este un corp metalic in lungime de 73 metri, împreună cu platforma elicopter. lățimea 41 metri, Înălțimea de construcție 6,8 metri. Se auto-ridică ne patru picioare cu lungimea de 122 m. Adînci- mea de forai — 6 000 metri. Greutate totală 7 000 tone. Echipajul va fi format din 72 sondori.Lucrarea «-a executat in. două tronsoane — bord și tribord — concomitent, oferind și cadrul unei aprinse întreceri socialiste între formațiile maiștrilor Gheorghe Irimescu și Nicu Ma- covei. Turele prelungite, zilele record, schimburile de onoare au grăbit cuplarea longitudinală consemnată și ea mai devreme cu o săptămînă. A consacrat totodată si meseriași cu o înaltă pregătire și capacitate de muncă precum inginerul Frie- derik Crîșmar. maiștrii Gheorghe Mereută și Marian Marola, tinerii sudori Darie Cristea, Dumitru Mocanu, Vasile Copoiu, Aristică Munteanu.O asemenea împlinire va ridica. fără îndoială prestigiul șantierului gălățean și mai mult, al tării noastre. Navaliștii gălăteni consideră aceasta ca o sarcină de mare onoare pe care sint hotă- rîți să o îndeplinească cu cinste. Au pregătit-o de fapt zi de zi, an de an prin activitate îndelungată. care a contribuit substantial la îmbogățirea experienței românești in construcția de nave. Cei peste 3 200 de tineri sînt hotărîti să contribuie cu întreaga lor pricepere, la ridicarea pe noi culmi a renu- melui Ș.N.G.„In întimpinarea Congresului al X-lea al U.T.C.. ne spune Andrei Grigore. secretarul comitetului U.T.C.. angajamentele lor au fost astfel „corectate" incit să păstreze în continuare avansul cîștigat".

V. RAVESCU



Cuvîntarea rostită de președintele Nicolae Ceaușescu în cadrul reuniunii înalților reprezentanți ai statelor participante la Conferința pentru securitate și cooperare în Europa s-a impus atenției cercurilor politice' și ale presei internaționale, prin bogăția șa de idei, prin conținutul său substanțial și prin caracterul său principial și constructiv. Ziare, posturi de radio și televiziune redau largi extrase și comentarii pe marginea cuvintării.„Conducătorul României, relevă ziarul francez LE FIGARO, a rostit o intervenție strălucită". Ziarul reproduce, în continuare, unele idei din cuvintarea tovarășului Nicolae Ceaușescu, făcind ample referiri la personalitatea șefului statului român. Se scoate în evidență aprecierea președintelui României potrivit căreia Conferința pentru securitate și cooperare în Europa reprezintă un pas intr-un proces amplu, care trebuie să conducă la soluționarea problemelor europene, la promovarea și statornicirea unor raporturi de tip nou între națiunile europene.„înaltul reprezentant al României, arată la rîndul său ziar’ul L’HUMANITE, organul P.C.F., a subliniat că este necesară construirea unei Europe unite, întemeiată pe independența națiunilor și cooperarea între toate statele, pe picior de egalitate. El s'-a pronunțat pentru crearea unui organism permanent, care să asigure o concertare continuă a e- forturilor pentru soluționarea tuturor marilor probleme și a recomandat o serie de măsuri de dezarmare menite să consolideze destinderea".LE QUOTIDIEN DE PARIS, după ce arată că la Helsinki țările mici și mijlocii și-au spus cu claritate cuvîntul în problemele edificării securității europene, pe baza trainică a principiilor dreptului și legalității, e- vidențiază rolul și contribuția României la lucrările conferinței. Relevind ideea din discursul tovarășului Nicolae Ceaușescu privind necesitatea de a se asigura un cadru instituțional care să 

permită continuarea eforturilor întreprinse la conferință și aplicarea hotărîrilor luate de comun acord de statele participante, ziarul subliniază că instituirea unui organism permanent al conferinței este „o necesitate evidentă, dacă vrem ca marile principii ale documentului final să nu rămînă literă moartă". După ce evidențiază propunerile României în domeniul dezarmării, reafirmate de șeful statului român de la înalta tribună a conferinței de la Helsinki — desființarea concomitentă a blocurilor militare, lichidarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, reducerea armatelor naționale și a cheltuielilor militare — ziarul arată că „securitatea și pacea nu se pot asigura prin înarmări, ci prin dezarmare.Apreciind că discursul șefului statului român „s-a evidențiat ca una din cele mai importante luări de cuvînt rostite Ia Helsinki", ziarul italian AVANTI scrie : „Nicolae Ceaușescu a pus accentul pe necesitatea de a reduce în mod concret forțele militare în Europa, de a pune capăt cursei înarmărilor și de a nu dezamăgi aspirațiile și speranțele popoarelor lumii a treia. EI a pronunțat un discurs de lărg răsunet, care a întrunit aprobarea adunării, mai ales cînd a respins cu fermitate politica de dictat și amestecul în treburile altor popoare".Ziarul L’UNITA, organul P.C.I., după ce evidențiază declarația șefului statului român potrivit căreia nici un popor nu poate fi cu adevărat liber dacă nu respectă in-

Puternicul răsunet internațional 
al cuvintării rostite de tovarășul

Nicolae Ceaușescu la Helsinki
dependența altor popoare, scrie: „Nicolae Ceaușescu a menționat între principalele obiective de rezolvat in perioada următoare — lichidarea blocurilor militare opuse, desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriul altor state, retragerea armamentului nuclear de pe teritoriul statelor europene care nu posedă arme nucleare, transformarea Europei într-un continent al cooperării pașnice". Același ziar, referln- du-se la contribuția României și a conducătorului său la reuniunea de la Helsinki, scoate in relief că prin activitatea ei țara noastră a demonstrat că „guvernele țărilor mici și mijlocii, indiferent de puterea lor, pot să influențeze îmbunătățirea raporturilor internaționale". Președintele României, Nicolae Ceaușescu. relevă ziarul COR- RIERE DELLA SERA, a insistat asupra conceptului de independență și de renunțare la folosirea forței, care trebuie să guverneze relațiile dintre state. „Spre același scop, continuă ziarul, tind și alte propuneri ale președintelui Nicolae Ceaușescu, avansate de mai multe ori în trecut. privind înfăptuirea dezarmării, lichidarea blocurilor militare, desființarea bazelor militare și retragerea trupelor străine de pe teritoriile altor țări". Ziarul apreciază, de asemenea, că abordarea întregii 

problematici a cooperării șl securității europene s-a caracterizat în discursul tovarășului Nicolae Ceaușescu printr-o „exemplară francheță". ■Presa finlandeză consacră spații largi cuvintării rostite de tova-, rășul Nicolae Ceaușescu, publică fotografia șefului statului român. Ziarul de mare tiraj HELSINGIN SANOMAT scrie : „Președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat că activitatea începută de conferință trebuie să aibă ca obiect final crearea unei Europe a securității șî cooperării intre toate națiunile continentului, pe temeiul egalității depline a statelor. într-un discurs amplu și cuprinzător — continuă ziarul — șeful statului român a apreciat că documentul final generează speranțe justificate in ce privește perspectivele de viitor ale eforturilor gcneral-euro- pene".Același ziar arată că președintele României a subliniat importanța problemei milioanelor de oameni ai muncii din țările Europei, problemă căreia viitoarele întîlniri la nivel european vor trebui să îi consacre , atenție într-o mai mare măsură.* Ziarul KANSAN UUTISET, în articolul intitulat „Nicolae Ceaușescu : popoarele au un mare merit în înfăptuirea conferinței", subliniază. între altele, ideea cuprinsă în discursul șefului statului român privind ne

cesitatea creării unui organ general european în vederea rezolvării problemelor securității și cooperării, dezvoltării relațiilor între state în Europa. Ziarul DEMARI scrie că președintele Ceaușescu a cerut democratizarea politicii internaționale. Acest lucru se poate realiza prin crearea unui cadru care să permită tuturor țărilor, indiferent de mărimea lor, să participe activ la viața internațională. Ziarul SUOMENMAA reproduce pe larg pozițiile exprimate de președintele Nicolae Ceaușescu cu privire la necesitatea înfăptuirii unor măsuri ferme pe planul dezangajării militare și dezarmării nucleare în Europa.POSTURILE DE RADIO ȘI TELEVIZIUNE s-au referit pe larg la discursul președintelui Nicolae' Ceaușescu. 'Principalul comentator politic al postului de televiziune finlandez, referindu-se la poziția expusă de șeful statului român în cadrul întîlnirii, a relevat contribuția țării noastre la înscrierea în Actul final a angajamentului statelor participante privind renunțarea la folosirea forței și la amenințarea cu forța.Luînd cuvîntul la conferința de la Helsinki, scrie în comentariul ei agenția britanică 
REUTER, președintele României, Nicolae Ceaușescu, a 

declarat că guvernele țărilor de pe continent trebuie să acționeze în direcția construirii unei Europe unite, bazate pe națiuni independente. Agenția relevă, de asemenea, aprecierea din cuvintarea președintelui României, potrivit căreia semnăturile puse de ' inalții reprezentanți ai statelor participante pe Actul final reprezintă un angajament solemn de renunțare Ia orice formă de agresiune sau de intervenție în problemele interne ale altor țări.Publicînd o amplă relatare a cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu. ziarul iugoslav BORBA arată că președintele României „a sprijinit cu fermitate dreptul fiecărei țări la independență, suveranitate, Ia edificarea unei vieți proprii, fără amestec din afară". De asemenea, în reportajele transmise de trimișii speciali ai televiziunii iugoslave au fost redate pe larg pasaje din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu. fiind scoase in evidență părțile referitoare la necesitatea respectării riguroase și transpunerii în viață de către toate statele a .principiilor independenței, suveranității, neamestecului în treburile interne, egalității in drepturi și avantajului reciproc.Referindu-se Ia ideea continuării eforturilor și procesului de edificare a securității în Euro

pa, agenția iugoslavă TANIUG arată că președintele Nicolae Ceaușescu a subliniat persistența unor probleme nerezolvate, care reclamă eforturi noi din partea cfp f pl orZiarul NEUES DEUTSCHLAND, organul P.S.U.G., publică o amplă relatare a cuvintării tovarășului Nicolae Ceaușescu, reproducînd principalele idei, precum și ample citate din discurs, care cuprind aprecierile șefului statului român referitoare la rolul Conferinței general-europene în procesul de edificare a păcii și securității pe confident, necesitatea eforturilor tuturor statelor și popoarelor pentru asigurarea continuității cursului de «destindere în viața internațională, interdependenta dintre securitate, pace și dezarmare. Ziarul arată că șeful statului român a insistat asupra necesității de a se crea în Europa asemenea relații, care să permită ca fiecare națiune să poată participa la rezolvarea tuturor problemelor, să fie asigurate independenta și suveranitatea fiecărui stat, condițiile pentru ca fiecare popor să se bucure de avantajele progresului și civilizației.Ziarul DER TAGESSPIEGEL din Berlinul Occidental arată că șeful partidului și statului român, Nicolae Ceaușescu, a cerut în cuvîntarea sa. încă o dată, cu toată fermitatea, respectarea suveranității și egalității în drepturi a tuturor țărilor europene.Cotidianul egiptean LE JOURNAL D’EGYPTE consacră un amplu spațiu, în prima pagină, activității și contribuției României, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, personal, la realizarea Conferinței europene pentru securitate și cooperare.în articolul apărut sub portretul tovarășului Nicolae Ceaușescu, intitulat „Intr-o intervenție importantă în fața Conferinței la

nivel înalt de la Helsinki,Nicolae Ceaușescu crearea unui organ a propus permanentpentru securitate și cooperare europeană", „se arată : Nicolae Ceaușescu. președintele Republicii Socialiste România, esteprimul șef de stat care a cerut crearea unui organism permanent pentru securitate șl cooperare în Europa, organism care să așigure urmărirea consultărilor privitoare la problemele majore ale relațiilor statelor europene, intensificarea cooperării între .".le, cu scopul instaurării depline a securității și păcii pe' continent.De asemenea — arată ziarul — președintele Ceaușescu a declarat că România este în favoarea creării unor zone de destindere și bunăvecinătate în Europa, precum și pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii și cooperării.Sub titlul „HELSINKI nu constituie sfîrșitul unei lupte ci începutul unei etape noi", într-un articol semnat de Lita Gallad, directorul general al ziarului LE JOURNAL D’EGYPTE, se face o analiză a răspunsurilor date de tovarășul Nicolae Ceaușescu în cadrul interviului acordat ziaristului Jacques Fauvet, de la LE MONDE.Alte ziare și agenții de presă între care AVGHI (Grecia) LA STAMPA (Italia). NEW YORK TIMES. WASHINGTON POST, LE MONDE, agențiile FRANCE PRESSE, D.P.A., au relatat diferite părți din cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu, însoțindu-le de aprecieri elogioase în legătură cu conținutul ei bogat de idei, consecvența și hotărîrea cu care România șl conducătorul ei au acționat șl acționează pentru transformarea Europei lntr-un continent al păcii și colaborării între națiuni, suverane și egale.

0 etapă încheiată cu succes — 
o nouă fază începe în eforturile 

pentru înfăptuirea securității 
europene

Reuniunea la cel mal Înalt nivel a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, care s-a desfășurat la Helsinki, reprezintă un eveniment care prin semnificațiile sale a dobîn- dit o importantă cardinală pentru viața politică a continentului nostru. In cronica relațiilor dintre țările Europei, marcată prin nenumărate momente ce aparțin istoriei, această reuniune s-a înscris drept prima care — prin cei mai autorizați reprezentanți — a întrunit 33 state europene, precum și S.U.A. și Canada — într-un forum de o amploare fără precedent, consacrat viitorului continentului, păcii și securității în această parte a lumii care numai în secolul nostru a fost de două ori scena unor conflagrații mondiale cu efecte devastatoare.De la tribuna conferinței, cel mai fidel exponent al năzuințelor poporului român, omul de stat cu un deosebit prestigiu internațional, stimat și admirat pentru neobositele sale eforturi consacrate nobilelor idealuri ale păcii și colaborării între popoare — tovarășul Nicolae Ceaușescu, a dat expresie hotă- ririi României socialiste de a acționa pentru transformarea Europei într-un continent al păcii, securității și cooperării, în care toate popoarele să se poată dezvolta în concordantă cu aspirațiile lor, ia adăpost de orice act de forță sau de ingerințe străine. Cuvîntarea șefului statului român a produs o puternică impresie, a avut un larg ecou internațional. Semnarea de către tovarășul Nicolae Ceaușescu, în numele Republicii Socialiste România, a „Actului final" reprezintă o expresie a profundei responsabilități a țării noastre față de destinele Europei și ale păcii mondiale.Prin ambianta care i-a prezidat lucrările, prin spiritul de conlucrare care s-a vădit, prin documentele semnate, reuniunea din capitala finlandeză întrunește dimensiunile unui eveniment istoric. Opinia publică din tara noastră apreciază bilanțul pozitiv al conferinței, succesul său, considerind că in acest mod s-au creat premise favorabile pentru a duce mai departe procesul realizării securității europene, proces ce implică eforturi constante din partea tuturor popoarelor, a tuturor statelor.Desfășurarea, cu rezultate pozitive, a amplului dialog în cadrul Conferinței general-europene este, fără îndoială, un rezultat al profundelor prefaceri intervenite pe arena mondială, al hotăririi popoarelor de a fi pe deplin stăpine pe destinul lor, de a-și făuri viitorul în consens cu voința lor suverană. Drumul parcurs pină Ia momentul solemn de la Helsinki nu a fost lipsit de obstacole. Faptul că s-a ajuns Ia transpunerea în practică a ideii Conferinței general-europene, semnarea „Actului final" de către factorii învestiți cu cea mai înaltă răspundere ai celor 35 de state participante reprezintă o ilustrare concludentă a schimbărilor care s-au produs în viața internațională și care au permis să se treacă de la perioada războiului rece la o alta caracterizată prin cursul spre destindere. Desigur, realitățile trebuie examinate cu luciditate : acest curs al destinderii este abia la început, în Europa și în lume continuînd să persiste surse de tensiune, pericole Ia adresa păcii. Dar, mai mult decît oricind, se evidențiază necesitatea intensificării eforturilor pentru promovarea unor raporturi internaționale noi — bazate pe egalitate deplină și respect reciproc, pe asigurarea dreptului fiecărei națiuni, indiferent de dimensiunile ei, de a se dezvolta liber și independent.Țară europeană, vital interesată in însănătoșirea climatului politic pe continent, în asigurarea unei veritabile securități pentru toate statele, România 

socialistă a participat activ, în toate fazele, la eforturile pentru succesul Conferinței general- europene. Participarea României la dialogul de la Helsinki și Geneva, a reflectat politica externă românească, caracterizată prin spirit constructiv, înaltă principialitate, consecvența opțiunilor. Cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu in cadrul reuniunii de la Helsinki a exprimat în mod strălucit esența acestei politici, trăsăturile sale distinctive și, totodată, a reprezentat o analiză de o profunzime impresionantă a realităților europene, deschizînd perspective ample pentru o a- bordare multilaterală, concretă, a problemfelor fundamentale ale continentului. Excepționalul răsunet al cuvintării provine din caracterul deschis, principial, din spiritul cutezător, cu care au fost examinate problemele ce preocupă Europa, din clarviziunea soluțiilor preconizate. Dealtfel, întreaga contribuție, binecunoscută, a României la laborioasa activitate consacrată edificării securității europene este legată de rolul nemijlocit al tovarășului Nicolae Ceaușescu de aportul său statornic, substanțial.Țara noastră, care se numără printre statele inițiatoare ale reuniunii general-europene, a prezentat o concepție de ansamblu, unitară, clară, întemeiată pe necesitatea unui sistem eficace de angajamente care să asigure . pacea, securitatea și cooperarea în Europa. In practică nu a existat problemă importantă, care afectează realmente evoluția europeană, Ia soluționarea căreia România să nu fi contribuit prin inițiative și sugestii constructive. Realizînd o primă evaluare a ceea ce s-a înfăptuit la Helsinki și Geneva trebuie constatat că în cadrul dialogului european s-a înregistrat nu numai o pozitivă definire a obiectivelor, cl s-au adoptat și modalități de lucru — întemeiate pe principii democratice — care pot aduce înnoiri necesare în practica diplomatică pe scară mondială. România a dat o înaltă apreciere lucrărilor fazei întii de la Helsinki și ale fazei a doua de,la Geneva, care au stabilit principiul consensului, au adoptat norme democratice bazate pe egalitatea deplină a tuturor participanților și au elaborat documentele aprobate în mod unanim de reuniunea Ia nivelul cel mai înalt desfășurat în capitala finlandeză, „Actul final" — a cărui semnare corespunde intereselor tuturor popoarelor Europei — afirmă voința statelor semnatare de a așeza Ia temelia relațiilor lor principiile egalității în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, renunțării la orice formă de agresiune sau imixtiune în treburile interne ale altor state, abolirea forței și amenințării cu forța — principii pe care experiența vieții internaționale le certifică ca fiind singura bază trainică pentru asigurarea păcii și colaborării.Este pozitiv faptul că, de comun acord, s-au stabilit o serie de măsuri menite să ducă la sporirea încrederii între statele europene, să deschidă calea unor noi pași in direcția amplificării conlucrării lor. Fără îndoială, unele prevederi ale documentului — rezultat al unor negocieri intense, prelungite — nu corespund în totalitate așteptărilor opiniei publice, nevoilor resimțite de popoarele europene de a se asigura măsuri de o eficiență reală, de a-și coordona și în viitor eforturile pentru securitate. Rămin in Europa probleme serioase pe care nu le putem trece cu vederea : divizarea în alianțe militare opuse, menținerea bazelor militare și trupelor străine pe teritoriul altor state, uriașe acumulări de armament, mai ales nuclear etc. O asemenea situație este generatoare de pericole. O asemenea 

situație implică continuarea acțiunilor popoarelor și statelpr pentru definitiva abolire a politicii de forță, pentru o veritabilă securitate europeană. Vital este, in acest moment, să se traducă în viață cu scrupu- lozitate prevederile înscrise în „Actul final", să se respecte principiile formulate și care trebuie aplicate ca un tot, în interdependența lor.înțelegerile la care s-a ajuns deschid perspectiva unor noi progrese pe calea destinderii, întăririi colaborării între popoarele europene, intensificării eforturilor consacrate asigurării securității europene, continuității procesului destinderii pe continent. România, care militează pentru crearea unei Europe unite, bazate pe națiuni independente, pe colaborarea pașnică și egală în drepturi între toate statele, fără deosebire de orîn- duire socială sau mărime, consideră necesară crearea unui organism permanent care să asigure continuarea consultărilor în problemele majore ale relațiilor dintre statele europene, aprofundarea conlucrării pe continent.Semnarea „Actului final" poate fi considerată drept încununarea primei Conferințe general-europene. Este evident, insă, că aceasta nu reprezintă decît o primă etapă a luptei pentru securitate europeană. Valoarea reală a unui document nu poate fi apreciată decît prin ceea ce reprezintă în practică. La marea judecată a istoriei, in balanță, faptele, acțiufliie concrete, vor cântări mai greu decît cuvintele, oricît de nobile ar fi fost ele. Procesul făuririi unor noi relații pe continent trebuie continuat. începe o fază nouă, hotărîtoare, a luptei popoarelor europene — aceea a eforturilor pentru aplicarea fermă în viață a principiilor și normelor consemnate in documentul ce a fost semnat Ia Helsinki. Trebuie făcut totul pentru a se găsi căile de lichidare definitivă a surselor de încordare, pentru soluționarea problemelor complicate ale contemporaneității în interesul tuturor națiunilor și al cauzei păcii. Sînt necesare noi .strădanii, acțiuni hotărîte menite, mai ales, să ducă la completarea destinderii politice prin măsuri eficiente de dezarmare.Trebuie, de asemenea, acționat pe toate planurile pentru un comerț eliberat de orice bariere restrictive — un comerț reciproc avantajos pentru amplificarea schimbului de valori materiale și spirituale, pentru apropierea popoarelor continentului, pentru a se asigura fiecărei națiuni posibilitatea de a-și organiza viața potrivit năzuințelor sale, în conformitate cu voința sa suverană.In ceea ce o privește, România este hotărâtă să facă tot ceea ce depinde de ea pentru ca actualul curs spre destindere să se adîncească. La Helsinki, tovarășul Nicolae Ceaușescu a exprimat viguros voința României socialiste : „De la această înaltă tribună, sînt împuternicit să afirm solemn că Republica Socialistă România este ferm hotărită să acționeze cu toate forțele pentru a-și aduce contribuția la înfăptuirea securității, cooperării și păcii în Europa, Ia crearea noii ordini economice internaționale, la instaurarea u- nei păci trainice între toate popoarele planetei".Cele 35 de semnături pe „Actul final" reprezintă un angajament solemn pentru continuarea fermă a cursului destinderii, pentru excluderea definitivă a războiului din viața Europei. Aceste semnături trebuie întărite prin lupta fermă a maselor largi, a tuturor popoarelor, conștiente că stă în puterea lor de a duce pină Ia capăt procesul făuririi securității europene, al transformării Europei într-un continent al securității, păcii și conlucrării fertile.
E. OBREA

de peste hotare
Moment deosebit în viața Europei, 

deschizător de noi perspective 
luptei pentru securitate și cooperare 

Presa internațională comentează rezultatele reuniunii 
de la Helsinkiîncheierea cu succes a lucrărilor celei de-a treia etape a Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa și semnarea, în cadru solemn, de către inalții reprezentanți ai celor 35 de țări participante a Actului final al conferinței continuă să ocupe un ioc central in comentariile presei, radioului și televiziunii din țările europene și din alte state ale lumii., Numeroase comentarii ale presei, relevind aportul valoros al României Ia eforturile pentru edificarea securității și colaborării în Europa, scot în relief ideea, conținută în cuvîntarea rostită la conferință de șeful statului român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, potrivit căreia, punîndu-și semnătura pe documentele consacrate făuririi unei Europe a păcii și înțelegerii, inalții reprezentanți ai statelor participante și-au asumat angajamentul de a asigura continuarea fermă, consecventă, a cursului de destindere, de a exclude războiul din viața Europei, precum și orice alte forme de amestec în treburile interne ale altor popoare, pentru triumful prieteniei și cooperării pașnice între toate popoarele lumii.Presa sovietică relatează pe larg despre desfășurarea și rezultatele Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa, relevind importanța ei istorică pentru edificarea unor relații noi între țările continentului, contribuția activă a statelor socialiste la eforturile pentru convocarea și desfășurarea cu succes a acestei reuniuni.Comentind rezultatele conferinței, ziarul PRAVDA apreciază că Actul final samnat vineri de inalții reprezentanți ai celor 35 de state va fi un document nu numai pentru uzul oamenilor politici, al diplomaților și istoricilor, ci un bun al tuturor popoarelor Europei. Ziarul arată că la baza relațiilor dintre țările europene au fost așezate la Helsinki principiile trainice ala dreptului internațional' care trebuie să călăuzească conduita tuturor statelor. „Conferința pentru securitate și cooperare în Europa s-a încheiat. în față stau noi orizonturi ale luptei pentru concretizarea destinderii, întărirea păcii și securității în Europa și întreaga lume" — încheie comentatorul „Pravdei".La rîndul său ziarul IZVESTIA apreciază că reuniunea ge- neral-europeană reprezintă o victorie și un examen de maturitate ale rațiunii în viața continentului european. Forumul de la Helsinki, continuă ziarul, a confirmat în Actul final că principiul coexistenței pașnice a țărilor cu sisteme sociale diferite poate și trebuie să devină principiul fundamental al poht'cii europene, punctul de plecare pentru evoluția viitoare. Nu șste o exagerare — arată „Izvestia" — dacă spunem că Actul final al conferinței conține un cod u- niversal de conduită a statelor pe arena internațională. Deși alcătuit pentru Europa, el este potrivit și pentru relațiile dintre statele de pe alte continente.Ziarul TRYBUNA LUDU într-un comentariu intitulat „A cîștigat - cauza păcii" arată : „Prin semnăturile lor. conducătorii de frunte ai .țărilor europene, ai S.U.A. și Canadei au confirmat angajamentul exprimat in cuvîntările lor de la Helsinki de a respecta principiile securității și colaborării, formulate în măreața Cartă a păcii în Europă". Europa, continuă ziarul, a pășit într-o nouă epocă în care tendințele spre o securitate trainică sînt lansate la un nou nivel, superior. Ele sint conținute în recunoașterea dreptului fiecărui stat și popor din Europa la pace și securitate, la inviolabilitatea frontierelor existente și renunțarea la atentate împotriva integrității teritoriale, la respectarea suveranității, precum și în recunoașterea colaborării dintre 

popoare ca o caracteristică ce definește pacea.în legătură cu Actul final, ziarul apreciază că acesta „re-, prezintă o ilustrare precisă, e- locventă a realităților existente în Europa și a voinței popoarelor ca principiul coexistenței pașnice să fie nu numai un postulat, dar să devină și o normă internațională obligatorie".Presa iugoslavă rezervă spații largi comentariilor pe marginea rezultatelor etapei a treia, la cel mai înalt nivel, a conferinței. Apreciind însemnătatea cardinală a reuniunii de la Helsinki, ziarul BORBA scrie : Desfășurarea lucrărilor a reprezentat un moment unic în istorie, cea mai înaltă expresie a suveranității și egalității statelor europene, un mare pas în procesul continuu de destindere a încordării.Ziarul POLITICA, comentînd lucrările conferinței, arată că „cei 35 de conducători de stat și guvern s-au reunit în Palatul Finlandia pentru ca prin declarații și semnătura lor să confirme începutul unei epoci noi". Ziarul relevă că faza a treia a conferinței reprezintă „un eveniment unic în viața continentului nostru, deoarece cu acordul tuturor — după experiența unei păci fragile din perioada postbelică — se deschid perspectivele unei noi ordini, mai stabile și mai trainice, de încredere și colaborare, în condițiile apărării intereselor fiecărui popor și fiecărui stat din Europa".Presa bulgară publică pe primele pagini ample comentarii pe marginea încheierii cu succes a conferinței de la Helsinki. RABOTNICESKO DELO a- preciază că Actul final al conferinței consfințește hotărîrea celor 35 de țări participante de a acționa în viitor. în direcția consolidării destinderii, întăririi păcii, securității și cooperării între statele Europei.Alte ziare din R.P. Bulgaria scot în relief necesitatea ca în perioada următoare toate statele europene să acționeze pentru transpunerea în viață a prevederilor Actului final, pentru a face ca actualul proces de destindere să devină ireversibil, pentru amplificarea colaborării și întărirea securității pe continentul nostru.„Toată lumea, chiar cei care privesc cu neîncredere Actul final al Conferinței de la Helsinki — scrie organul P.C. Francez, L’HUMANITE comentînd documentele semnate în capitala Finlandei — trebuie să fie de acord că Europa a intrat într-o nouă etapă a relațiilor interstatale întemeiate pe principiile fundamentale aprobate de șefii de stat și de guvern din cele 35 de țări participante.

în comentariul său, agenția FRANCE PRESSE, după ce menționează că întilnirea desfășurată în capitala Finlandei reprezintă cea mai mare conferință diplomatică din istoria Europei, se referă la însemnătatea Actului final semnat de inalții reprezentanți ai statelor participante pentru desfășurarea colaborării în viitor dintre cele 35 de țări aparținînd unor sisteme sociale diferite.France Presse apreciază, totodată, că Actul final consacră între țările europene relații calitativ diferite de cele existente în perioada războiului rece. înainte de toate, conchide agenția citată, Actul final al Conferinței de la Helsinki constituie un cod de bună conduită în raporturile dintre națiunile europene.Presa britanică publică pe primele pagini ample materiale și relatări la desfășurarea și rezultatele Conferinței general-europene. Ziarul TIMES arătînd că reuniunea de la Helsinki marchează sfîrșitul epocii de confruntare a războiului rece, apreciază că Actul final conține măsuri menite să promoveze o largă colaborare între toate statele Europei pe baze de egalitate și avantaj reciproc. înainte de toate, scrie ziarul, va spori gradul de încredere între statele Europei. Se va înțelege că Europa nu este compusă din- tr-un număr restrîns de puteri ci din comunitatea tuturor națiunilor europene.La rîndul său. ziarul GUARDIAN se referă la numărul mare de contacte și întîlniri dintre șefii de stat și de guvern ocazionate de participarea la Conferința de la Helsinki apreciind că discuțiile purtate și schimburile de păreri efectuate constituie dovezi tot atît de concludente ale destinderii ca și documentele semnate.,Ziarul NEW YORK TIMES într-un comentariu în legătură cu lucrările Conferinței general- europene scrie : „Semnarea documentelor reuniunii are semnificația unui triumf al politicii de destindere a încordării în relațiile Est-Vest, al politicii de contacte și negocieri pașnice între reprezentanții cei mai autorizați ai statelor".
PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT• NEGOCIATORUL cipriot grec, Glafkos Clerides, și negociatorul cipriot turc, Rauf Denktaș, care au participat la cea de-a treia rundă de convorbiri intercipriote, desfășurată în capitala Austriei, au plecat, duminică, spre Atena și, respectiv, Ankara. Ei urmează să informeze guvernele grec și turc asupra rezultatelor negocierilor de la Viena.

• SEMINARUL STUDENȚESC 
DIN TUNISIAIN LOCALITATEA tunisiană^ Monastir au luat sfîrșit lucrările seminarului internațional al studenților care a avut drept temă „Lupta studenților pentru emancipare și drepturi egale femeilor". A fost adoptată o moțiune finală, în care participan- ții își exprimă întregul lor sprijin față de revendicările formulate de femeile din țările capitaliste.Din România a participat o

Angajamentul politic și moral 
al statelor europene

...... r ——————• Ne întoarcem de la Helsinki foarte mulțumiți de lucrările și rezultatele Conferinței privind securitatea și cooperarea In Europa — a declarat PREȘEDINTELE IOSIP BROZ TITO la înapoierea la Belgrad. Acesta, a fost un eveniment cu adevărat istoric. Conferința, a spus el, „poate marca începutul unei noi etape In relațiile dintre țările și popoarele de pe continentul nostru, dacă principiile pe care le-am acceptat cu toții vor fi respectate șl traduse in viață în mod consecvent",• Ne înapoiem de la Helsinki cu un sentiment de adincă satisfacție și convinși de importanța istorică a hotărîrilor adoptate la Conferința europeană pentru securitate și cooperare. Ele au o importanță uriașă pentru Polonia și pentru întregul nostru continent — a arătat într-un interviu acordat agenției P.A.P., 
EDWARD GIEREK, PRIM-SECRETAR AL C.C. AL P.M.U.P.• într-o declarație făcută televiziunii ungare, JANOS KA- DAR, PRIM-SECRETAR AL C.C. AL P.M.S.U., a apreciat că unul dintre motivele pentru care Conferința europeană pentru securitate și oooperare a avut o însemnătate istorică este faptul că ea a reprezentat prima reuniune din perioada postbelică a reprezentanților popoarelor Europei. „La conferință, a arătat Jănos Kădăr, nu au fost învingători și învinși, ci au fost doar cîștigători. Toate popoarele care au fost reprezentate acolo au avut de cîștigat de pe urma conferinței". El a arătat, de asemenea, că reprezentanții diferitelor țări au avut ca element comun, în expunerea pozițiilor lor, asumarea angajamentului politic și moral de a contribui la întărirea păcii în Europa, la instaurarea securității.• Cuvîntările rostite de reprezentanții tuturor țărilor participante la reuniunea de la Helsinki, a spus într-un interviu, transmis de agenția C.T.K., GUSTAV HUSAK, SECRETAR GENERAL AL C.C. AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA, PREȘEDINTELE R. S. CEHOSLOVACE, precum și numeroasele întîlniri bilaterale care au avut loc aici demonstrează că există bunăvoință de a merge pe noua cale. Și aceasta este de o importanță deosebită pentru noi și pentru toate națiunile Europei.• Rezultatele convorbirilor, confirmate la cea de-a treia etapă a conferinței, au o valoare deosebită, deoarece arată voința politică a participanților, iar atmosfera care și-a găsit reflectarea în cuvîntările conducătorilor delegațiilor este de bun augur pentru materializarea Actului final al Conferinței europene pentru securitate și cooperare — a spus PREȘEDINTELE FINLAN
DEI, URHO KEKKONEN, într-un interviu acordat corespondenților agenției sovietice de presă A.P.N., publicat în ziarul „Izvestia".
PREȘEDINTELE S.U.A. A SOSIT LA BELGRAD9Președintele Statelor Unite ale Americii, Gerald Ford, a sosit duminică la Belgrad, într-o vizită oficială in Iugoslavia. La aeroport, președintele S.U.A. a fost intîmpinat și salutat de președintele Iosip Broz Tito și alți conducători iugoslavi.într-o declarație făcută la sosire, președintele Ford și-a exprimat satisfacția că vizitează

Lovitură de stat
in Arhipelagul Comoreîn Arhipelagul Comore — care și-a proclamat recent independența — s-a produs, duminică, o lovitură de stat care a dus la înlăturarea președintelui țării, Ahmed Abdallah, informează a- genția France Presse, citind cercuri bine informate din Moroni. Potrivit corespondentului radioteleviziunil franceze la Moroni, în cursul după-amiezii în capitgla statului s-au auzit schimburi de focuri de armă automată. Intr-un scurt răstimp, cazarma gărzii teritoriale a fost luată cu asalt, precum și o serie de localuri administrative.

delegație a U.A.S.C.R., condusă de tovarășul Văduva Gheorghe, vicepreședinte al Consiliului U.A.S.C.R.• AGENȚIA V.N.A. informează că, recent, o delegație a Partidului Celor ce Muncesc din Vietnam, condusă de Le Duan, prim secretar al Comitetului Central al partidului, a făcut o vizită de prietenie în Cambodgia. Cu acest prilej, au avut loc convorbiri cu o delegație cambodgiana, desfășurate într-o atmosferă de prietenie frățească, asupra unor probleme de interes comun.

Iugoslavia și ar« prilejul «ă facă un schimb de păreri cu președintele Tito asupra problemelor Internaționale actuale^, in legătură cu relațiile recipr» americano-iugoslave. El și-a primat convingerea că aceste convorbiri vor constitui o contribuție pozitivă la pacea, colaborarea șl securitatea internațională.

Postul de radio din Moroni a difuzat un apel adresat populației de purtătorul de cuvînt al Frontului unit al partidelor de opoziție, Aii Soilih, care anunța destituirea președintelui Ahmed Abdallah, absent din capitală. Totodată, s-a făcut cunoscut că lovitura de stat nu a dus la vărsare de singe. Reprezentanții formațiunilor politice din arhipelag, a precizat Aii Soilih, „vor fi chemați să se pună de acord asupra creării unul directorat capabil să păstreze integritatea teritorială și să înfăptuiască progresul".
lemn. Creșterile de nrețuri, se arată in hotărîre, sint necesare dm cauza sporirii preturilor pe piața mondială și a cheltuielilor rezultate din acest motiv. Se precizează că aceste măsuri au drept obiectiv stimularea unei folosiri raționale și economice a respectivelor mărfuri, precum și moderarea unor cheltuieli de care este împovărat bugetul de stat în legătură cu importurile, relatează agenția M.T.I.
• ÎNTREVEDERE K. WALDHEIM- 

Y. RABINSECRETARUL general al Organizației Națiunilor Unite, Kurt Waldheim, a avut, duminică. o întrevedere cu primul ministru israelian. Yitzhak Rabin, pe aeroportul Stockholm- Arlanda. Kurt Waldheim a menționat că au fost, examinate chestiuni referitoare la situația din Orientul Apropiat și a evidențiat importanța unor asemenea întîlniri.
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• POTRIVIT unei hotărîri publicate la. Budapesta privind sporii ea unor prețuri începînd de la 4 august, cresc în medie cu 20 ’a sută prețurile id carburanți. inclusiv, diferitele sortimente de benzină. Se scumpesc, de asemenea, unele sortimente de materiale de construcții din
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